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Editorial

No Brasil, o ano de 2015 terminou sob o impacto de um poderoso movimento de estudantes 
secundaristas, que, de forma inédita no país, ocuparam suas escolas para lutar 
contra reformas impostas por governos estaduais, primeiro em São Paulo e a 
seguir em Goiás. Definidas nos gabinetes, sem debate público, e regidas pela lógica 
da racionalização econômica, essas reformas encontraram nos e nas estudantes 
uma criativa força de oposição, para surpresa dos governantes, administradores 
e economistas de plantão. No dia a dia das ocupações, estudantes cozinharam, 
limparam, pintaram e cuidaram de suas escolas. Mas também reinventaram a 
educação escolar, ao promover atividades, oficinas, debates e rodas de conversa 
sobre temas de seu interesse, e ao construírem um sem número de formas de 
expressão, que vão do diário à composição musical, dos vídeos, cartazes e murais 
às peças de teatro, desenhos e grafites. Com isso, mais do que ocupar prédios 
escolares, alunos e alunas ocuparam o imaginário dos movimentos sociais e 
particularmente dos educadores, reacendendo esperanças. Sem dúvida, as questões 
colocadas por esse movimento à vida política e à educação pública brasileiras 
ainda levarão tempo para ser adequadamente debatidas.

Contudo, não seria ousado dizer que o material que destacamos neste primeiro número de Educação 
e Pesquisa do ano de 2016 dialoga com as principais temáticas que afloraram nessa 
luta dos secundaristas. Trata-se da reedição do artigo “Ideologia e educação”, de 
Marilena Chaui, originalmente publicado em Educação e Sociedade, em 1980, 
aqui acompanhado de cuidadosa apresentação e de entrevista concedida pela 
professora a Homero Silveira Santiago e Paulo Henrique Fernandes Silveira em 
2015. Na entrevista, entre outros temas também de grande interesse, Chaui retoma 
seus tempos como professora de filosofia no Colégio Estadual Alberto Levy, em 
São Paulo, e discute a luta pela democracia e pelo direito à educação. Além disso, 
no texto de 1980 que republicamos, há reflexões cuja atualidade ilumina de forma 
contundente as recentes ocupações de escolas.

Chaui afirma que, baseada na lógica da dissimulação, a ideologia tem como operação fundamental 
“passar do discurso de ao discurso sobre”, calando aqueles que vivem as 
experiências. Ora, um dos aspectos mais poderosos e surpreendentes do movimento 
secundarista de 2015 foi exatamente ter feito o caminho inverso, ao contrapor 
um discurso da juventude àquilo que dizem sobre ela educadores, governos, 
psicólogos, intelectuais e tantos outros que insistem em afirmar o que a juventude 
é e o que deveria ser.

O discurso dos estudantes, pautado na liberdade e na autonomia, organizou-se a partir da ruptura 
com aquilo que Chaui denomina de “regra da competência”, segundo a qual “não 
é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar 
e em qualquer circunstância”. Eram jovens “imaturos” (mais um termo contestado 
por Chaui), que diziam aos adultos suas propostas e reivindicações, nos pátios, 
quadras, salas de aula, nas redes sociais, nas ruas e nos meios de comunicação. E o 
faziam em circunstâncias definidas por elas e eles – por exemplo, ao transformar 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-970220164201001
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o que chamaram de “entrevista coletiva” num jogral de muitas vozes e muitos 
rostos; ou ao ocupar as avenidas com “aulas na rua”. 

Está bem caracterizado, no texto que Chaui escreveu há tanto tempo, até mesmo o eixo do 
movimento – a luta contra reformas do sistema educacional pautadas por uma lógica 
de eficiência e economia de recursos, e definidas a portas fechadas por economistas 
contratados por governos. Ela critica uma “racionalidade” que já naquele momento 
era aplicada à educação e que “consiste pura e simplesmente em separar de modo 
radical aqueles que decidem ou dirigem e aqueles que executam ou são dirigidos, 
retirando destes últimos todo e qualquer poder sobre sua própria atividade”.

A mesma atualidade poderia ser destacada em muitas outras partes do artigo, nas quais se discute 
o que é ser professor, a internalização das regras de avaliação, a redução do aluno 
a consumidor da cultura, a qual, por sua vez, é reduzida a uma “concepção binária 
e puramente denotativa dos signos” (não, Chaui não falava da internet e das 
redes sociais com seus GIFs, memes e curtidas; falava dos recursos audiovisuais 
disponíveis à época, isto é, slides, fitas cassete, vídeos). Mas deixamos ao leitor o 
prazer de encontrar esses ricos paralelos que nos ajudam a responder aos desafios 
atuais da educação, entre eles os colocados pela explosão de civilidade e autonomia 
que emergiu com as ocupações de escolas. Pois, ainda segundo Chaui, os alunos, 
tal qual as classes sociais “são um acontecer, um fazer-se, ação e reação, conflito 
e luta, movimento de autodescoberta e de autodefinição pelo seu próprio agir em 
cujo curso a classe, tanto quanto o aluno, se constituem sabendo de si.”

Além desse rico material, este primeiro número de Educação e Pesquisa em 2016 conta, ainda, com 
quinze artigos inéditos, que, em sua diversidade temática e metodológica, bem 
representam a produção de conhecimento no campo educacional. Esses artigos 
foram escritos por autores provenientes não apenas do sul, sudeste e centro- 
-oeste do Brasil, mas também do Chile e de Portugal; e abordam temas que vão 
da reflexão teórica e metodológica à formação de professores, da gestão da pós- 
-graduação à experiência das crianças na educação infantil.

Os três primeiros textos oferecem ao leitor debates teóricos e metodológicos. Em “Pesquisa em 
educação, movimentos sociais e colonialidade: continuando um debate”, Edla 
Eggert dialoga com outro artigo sobre o tema, de autoria de Danilo Streck e Telmo 
Adams, publicado por Educação e Pesquisa em 2012. De forma provocativa, 
a autora busca pensar modos singulares de conhecimento na perspectiva da 
educação latino-americana, tensionando cópia e antropofagia ou recriação. Já 
Renzo Taddei e Ana Laura Gamboggi propõem uma relação entre a antropologia 
e a educação que não seja assimétrica. No artigo “Educação, antropologia, 
ontologias”, os autores destacam paradoxos existentes na relação entre a 
educação profissional do antropólogo, enquanto exercício epistemológico, e a 
dimensão ontológica da vivência etnográfica. Fechando esse bloco de textos 
de natureza mais teórica, o artigo “Contribuições metodológicas para a análise 
dos sentidos em um estudo sobre atividade docente”, de Vanessa Cristina da 
Silva e Claudia Leme Ferreira Davis, apresenta a contribuição – em pesquisas 
qualitativas sobre a construção de sentidos do trabalho entre professores – de 
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procedimentos inovadores, como os recursos de sensibilização, para ampliar o 
alcance interpretativo da análise. 

A construção de sentidos para o trabalho docente reaparece nos artigos seguintes, sob diferentes 
enfoques, com maior ou menor ênfase. Jaqueline Kalmus e Marilene Proença 
Rebello de Souza, no texto intitulado “Trabalho e formação: uma análise 
comparativa das políticas de formação de professores em serviço no Brasil 
e no México”, comparam políticas de formação continuada de professores em 
curso nesses dois países. As autoras mostram que tais políticas podem resultar 
em mais um elemento de sobrecarga de trabalho, mas que, ainda assim, muitas 
vezes os professores inventam formas não previstas de apropriação desses cursos, 
construindo novas significações para o trabalho docente.

Em “Formadores de adultos: dilemas e práticas profissionais na área de matemática”, Maria Cecilia 
Fantinato e Darlinda Moreira analisam o ensino de matemática nos Centros Novas 
Oportunidades, que oferecem educação de adultos em Portugal. Seus resultados de 
pesquisa apontam para posturas e práticas profissionais inovadoras, relacionadas 
com a procura de novas metodologias de ensino e de validação de aprendizagens, 
com os formadores desenvolvendo uma compreensão do significado de ser professor 
de forma mais ampla e enquadrada na realidade educativa da formação de adultos.

É também o ensino de matemática o foco do artigo de Luciane de Fatima Bertini e Cármen Lúcia 
Brancaglion Passos. “O papel do tutor virtual na formação de professores dos anos 
iniciais na modalidade a distância: a matemática em foco” apresenta pesquisa 
sobre como questões relacionadas ao ensino da matemática eram conduzidas 
por tutores virtuais em um curso de formação de professores dos anos iniciais, 
realizado na modalidade à distância numa universidade pública brasileira. Conclui 
que muitas das práticas dos tutores virtuais observados podem ser consideradas 
como de professores.

A utilização do ensino à distância na formação de professores é igualmente discutida no artigo 
“Educação à distância na ótica discente”, de autoria de Simone de Souza, Valdeni 
S. Franco e Maria Luisa F. Costa. As autoras entrevistaram estudantes de pedagogia 
e de licenciatura em física, com o objetivo de compreender seus discursos em 
relação a suas experiências pessoais na graduação, na modalidade à distância, nos 
âmbitos estrutural, organizacional e pedagógico.

O ponto de vista dos alunos também é o foco de dois outros artigos, que lidam com discentes de 
diferentes idades. “Projeto Fénix – O que pensam os alunos sobre os fatores que 
promovem as suas aprendizagens?” trata da percepção de dois grupos de alunos em 
torno dos 13 anos de idade quanto aos fatores que influenciam suas aprendizagens. 
Os autores, José Joaquim Matias Alves e Maria Ilídia de Meireles Cabral Rocha, 
entrevistaram 39 alunos com desempenho acadêmico diferente, envolvidos num 
projeto de recuperação de aprendizagens em escolas públicas portuguesas.

Por sua vez, Sandro Vinicius Sales dos Santos e Isabel de Oliveira e Silva focaram crianças pequenas 
no artigo “Crianças na educação infantil: a escola como lugar de experiência 
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social”. Baseado em estudo qualitativo, o artigo apresenta leitura interpretativa 
de tais experiências, expressas por meio tanto da linguagem verbal como do 
que aparece nos corpos dos meninos e das meninas. Os autores indicam que, 
ao vivenciar as experiências na instituição, as crianças o fazem articulando-as 
a outras experiências de suas vidas, imprimindo-lhes o caráter de continuidade.

Na sequência, o artigo “A gestão acadêmica da pós-graduação lato sensu: o papel do coordenador 
para a qualidade dos cursos” discute as responsabilidades de coordenadores 
e gestores pela garantia da qualidade dos cursos, a partir da contração do 
financiamento da educação superior na década de 1990, com o consequente 
aumento da presença de instituições privadas e a proliferação de cursos lato 
sensu. As autoras, Marília Fonseca e Dirce Mendes Fonseca, alertam que esse 
contexto, somado à inexistência de regulamentação para a oferta, traz riscos para 
a qualidade desses cursos. 

Já Ermelinda Moutinho Pataca e Cristiane Borges de Oliveira apresentam uma proposta para o 
ensino baseada nas viagens filosóficas portuguesas ao Brasil no século XVIII. 
O artigo “Escrita de microbiografias de viajantes luso-brasileiros: aproximações 
entre história das ciências no Brasil e ensino” mostra como a escrita dessas 
biografias e sua divulgação em espaços virtuais podem contribuir para iluminar 
as ciências desenvolvidas no Brasil durante o período colonial, em seu caráter 
coletivo, longe das grandes descobertas e gênios individuais, proporcionando uma 
compreensão mais abrangente da atividade científica.

Os dois artigos seguintes abordam diferentes dimensões do bullying, fenômeno nem sempre 
estudado com a seriedade e o cuidado devidos, e bastante presente hoje no senso 
comum e na mídia. Em “Bullying escolar: um fenômeno multifacetado”, Marcela 
Almeida Zequinão, Pâmella de Medeiros, Beatriz Pereira e Fernando Luiz Cardoso 
divulgam os resultados de estudo quantitativo realizado junto a 409 crianças e 
adolescentes de duas escolas públicas municipais de Florianópolis, com idades 
entre 8 e 16 anos. E indicam o fortalecimento das relações entre escola e alunos, 
assim como um maior preparo dos professores e funcionários, como caminhos 
para minimizar os efeitos negativos do bullying escolar.

Por sua vez, “Emoções no cyberbullying: um estudo com adolescentes portugueses” traz os resultados 
parciais de uma pesquisa com 3.525 adolescentes em Portugal. Os autores Ana 
Paula Caetano, Isabel Freire, Ana Margarida Veiga Simão, Maria José D. Martins 
e Maria Teresa Pessoa, apresentam reflexões sobre formas de agir na prevenção 
do cyberbullying, enfatizando a necessidade da educação emocional dos jovens. 

Encerram a seção de artigos inéditos dois textos provenientes do Chile sobre os processos de 
escolarização do povo mapuche, um dos mais importantes povos originários da 
América do Sul. “Instalación  de la escuela monocultural en la Araucanía, 1883-
1910: dispositivos de poder y Sociedad Mapuche”,  de Juan Mansilla Sepúlveda, 
Daniel Llancavil Llancavil, Manuel Mieres Chacaltana e Elizabeth Montanares 
Vargas, apresenta uma análise documental visando a compreender a dinâmica da 
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escola num diagrama disciplinar de poder-saber que se articulou a partir da capital 
da República com o objetivo de integrar os Mapuche ao projeto de estado-nação 
dos grupos oligárquicos do Chile. Finalmente, Omar Turra e Donatila Ferrada, no 
artigo “Formación del profesorado en la lengua y cultura indígena: una histórica 
demanda educativa en contexto mapuche”, destacam a necessidade de que os 
professores recebam formação em língua e cultura mapuche para que possam 
desenvolver processos pedagógicos com pertinência cultural.

Enfim, num ano pleno de desafios à sociedade brasileira, que sem dúvida estão colocados também 
aos educadores e educadoras, assim como a quem busca construir conhecimentos 
sobre a educação, procuramos trazer nossa contribuição a uma postura 
questionadora, baseada no diálogo e na multiplicidade de opiniões.

Marília Pinto de Carvalho
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Contato: mariliac@usp.br
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Pesquisa em educação, movimentos sociais e 
colonialidade: continuando um debateI 

Edla EggertII

Resumo

Este é um ensaio com base num artigo publicado na revista Educação 
e Pesquisa dos autores Danilo Streck e Telmo Adams, “Pesquisa em 
educação: os movimentos sociais e a reconstrução epistemológica 
num contexto de colonialidade” (2012). Segundo esses autores, 
para que seja coerente, essa epistemologia deve desconstruir a 
colonialidade com a qual somos marcados ao longo dos séculos da 
nossa existência. Neste ensaio, retomam-se alguns desses argumentos 
trazidos por Streck e Adams e pisa-se nesse chão da descolonialidade 
epistemológica muito devagarinho. Argumenta-se que há uma 
mistura paradoxal nas propostas de pesquisa participante, educação 
popular, bem como dos movimentos de descolonização: a mistura 
da cópia que já somos, da antropofagia que fizemos com o que nos 
impuseram. A ideia da cópia e da repetição são apresentadas como 
numa experiência de artífice: a ação de fazer e refazer faz acontecer 
a obra e, portanto, produz também a aprendizagem. A tentativa é 
pensar modos singulares de buscar/produzir/criar conhecimento na 
perspectiva da educação latino-americana.
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Abstract

This is an essay based on an article published in Educação e 
Pesquisa, by Danilo Streck and Telmo Adams, titled “Pesquisa em 
educação: os movimentos sociais e a reconstrução epistemológica 
num contexto de colonialidade” [T.N.: Research in Education: 
Social Movements and Epistemological Reconstruction in a Context 
of Coloniality.] (2012). According to these authors, in order to be 
consistent, this epistemology has to deconstruct the coloniality that 
has marked us over centuries. In the present essay, I resume a few 
of the arguments of Streck and Adams, and step onto this ground 
of epistemological de-coloniality – very slowly. I argue that there is 
a paradoxical mixture in the proposals of participatory research, 
popular education, and decolonization movements: the mixture of 
the copy which we already are, the anthropophagy we did to what 
was imposed on us. The idea of copy and repetition is presented as 
though in the experience of an artificer: the action of making and 
remaking produces the artwork and, therefore, learning. The attempt 
here is to think of singular ways of seeking/producing/creating 
knowledge from the perspective of Latin American education. 

Keywords

Coloniality — Copy — Recreation — Participatory research — Popular 
education.
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D. Ivone Lara escreveu1, cantou e muitos canta[ra]m:

Foram me chamar
Eu estou aqui, o que é que há

Foram me chamar
Eu estou aqui, o que é que há

Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho
Mas eu vim de lá pequenininho

Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho
Sempre fui obediente,
mas não pude resistir

Foi n’uma roda de samba
Que eu me juntei aos bambas pra me distrair

Quando eu voltar na Bahia
Terei muito o que contar

Ó padrinho não se zangue
nasci no samba
não posso parar

Foram me chamar
Eu estou aqui o que é que há

“Foram me chamar, eu estou aqui 
o que é que há”

 O artigo de Streck e Adams (2012) 
é intitulado “Pesquisa em educação: os 
movimentos sociais e a reconstrução 
epistemológica num contexto de colonialidade” 
e apresenta a seguinte estrutura argumentativa: 
a pesquisa e a educação foram condicionadas 
pelo colonialismo e, posteriormente, pela 
colonialidade. Esses processos produzem 
heranças culturais de subserviência que fazem 
de nós, latino-americanos, imitadores no 
contexto da reestruturação do capitalismo. 
Nessa introdução, concluem esse argumento 
lembrando Simón Rodríguez, com base na 
ideia de que quem copia não cria, mas tende 
a seguir por caminhos errados: “sigamos 
imitando e errando” (RODRÍGUES, 2006, p. 
202). Os autores definem que o colonialismo 
é a dominação geográfica e que, uma vez 
conquistado, produz sua permanência por meio 
da colonialidade. Essa, por sua vez, “[...] atua 
como uma matriz subjacente do poder colonial 
que seguiu existindo após as independências 
políticas de nossos países e que hoje se perpetua 

1- Dona Ivone Lara é nome artístico de Yvonne Lara da Costa, compositora 
e cantora, nascida em Botafogo, no Rio de Janeiro, em 1921. O samba 
“Alguém me avisou” foi gravado pela primeira vez no ano de 1978 por 
Gilberto Gil, Maria Betania e Caetano Veloso. Ver os sítios: http://www.
samba-choro.com.br/artistas/donaivonelara e <http://www.donaivonelara.
com.br/vida.php>.

pelas variadas formas de dominação do Norte 
sobre o Sul” (STRECK; ADAMS, 2012, p. 247). 
Tendo por base esses argumentos, todo o eixo 
do artigo busca mostrar o cenário de propostas 
metodológicas que apresentam “resistência e 
reação à manutenção de uma matriz cultural 
e epistêmica que caracterizamos como 
colonialidade” (STRECK; ADAMS, 2012, p. 
247). Essas propostas, segundo Streck e Adams, 
não surgiram do nada, mas dos movimentos 
emancipatórios ligados, na maior parte das 
vezes, a práticas de educação popular.

 Dividirei este texto, que nada mais 
é que um contraponto ao artigo dos colegas 
de trabalho e amigos de caminhada, Streck 
e Adams, em dois momentos: a cópia como 
uma polêmica curiosa para a área do ensino 
e da aprendizagem, que intitulo com o refrão 
“Eu vim de lá, eu vim da lá pequeninh@”, e a 
deixa que o artigo deles me possibilita, quando 
apontam que as metodologias propostas são 
“resistência e reação”, sobre as quais eu afirmo 
que não surgiram do nada, com o subtítulo 
“Sempre fui obediente, mas não pude resistir”. 
Finalizo com a estrofe de D. Ivone: “Foi n’uma 
roda de samba / Que eu me juntei aos bambas pra 
me distrair”. O restante da letra a gente cantarola 
quando e como quiser.

“Eu vim de lá, eu vim de lá 
pequenininh@”

O conceito do giro metodológico 
(STRECK; ADAMS, 2012) vem do campo 
pedagógico das práticas de educação popular e 
das pesquisas com metodologias participativas 
que apontaram para uma educação visando à 
autonomia, em especial a partir da segunda 
metade do século XX. 

A educação popular no Brasil e na América 
Latina anunciou que a educação tem dimensão 
política e convocou para o compromisso político. 
Esteve e está presente nas questões indígenas, 
nas questões agrárias e do mundo camponês; 
problematiza questões de violência de gênero, 
de classe, de raça/etnia; trabalha com a área 
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da saúde; produz conexões com a religiosidade 
popular, além de apresentar temáticas de arte e 
cultura popular, entre outras tantas questões. Seu 
legado é o de sistematizar experiências para que 
rupturas e avanços aconteçam. Entre as questões 
formadoras, a educação popular trouxe a leitura 
do contexto, o entendimento da educação como 
participação política na transformação desse 
contexto e a preparação de lideranças. Todas essas 
questões foram determinantes na estruturação 
dos movimentos sociais. Esse processo provocou 
simultaneamente pressões no sistema educacional, 
que, de certa forma, ensinou e ensina por meio 
da cópia. A tensão aconteceu e acontece quando 
as pessoas desses mesmos movimentos desejam 
retornar ao ensino formal (que muitas vezes 
segue insistindo na cópia) e, uma vez nele, fazem 
a crítica à escola. Com isso, reforçaram-se novos 
espaços de luta que demonstraram a necessidade 
das mudanças. As palavras-chave de Freire 
(2000), como “desgentificar”, “mudar é difícil, 
mas é possível”, “a história como possibilidade 
e não como determinação”, “a situação limite” e 
“ninguém supera a fraqueza sem reconhecê-la” 
(FREIRE, 2000, p. 47), tornam-se bandeiras para 
que, tanto no movimento quanto na estrutura de 
uma escola, sejam pensadas/feitas rupturas.

As redes como estratégia metodológica 
são um ponto a ser destacado como característica 
da educação popular. O Conselho de Educação 
de Adultos de América Latina – CEAAL (1982), 
a Rede de Educação Popular entre Mulheres – 
REPEM (1984), e a Rede de Educação Popular e 
Direitos Humanos (1984) são exemplos dessas 
redes2. Mas é a sistematização como produtora 
de conhecimento, segundo Oscar Jara Holliday 
(2006), que é a proposta metodológica 
organizadora da produção do conhecimento 
desde a América Latina. Ainda segundo esse 
autor, ela alimenta várias correntes teórico-
-práticas renovadoras, entre elas: o Trabalho 

2- Conceição Paludo tem um artigo no livro organizado pela United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), pelo Ministério 
da Educação (MEC) e CEAAL, cujo título é  Educação Popular – dialogando 
com redes Latino Americanas (2000-2003), em que a autora analisa, em 
vários documentos disponibilizados pelo CEAAL, a importância das redes e 
suas ressignificações no campo da educação popular.

Social Reconceitualizado; a Educação de 
Adultos; a Comunicação Popular; o Teatro do 
Oprimido; a Teologia da Libertação; a Teoria da 
Dependência; Investigação-Ação Participativa.

A sistematização, segundo esse autor, 
possibilita a “interpretação crítica de uma 
ou várias experiências que, a partir do seu 
ordenamento e reconstrução, descobre ou 
explicita a lógica do processo vivido nelas, os 
fatores que intervieram no dito processo, como 
se relacionam entre si e porque o fizeram desse 
modo” (HOLLIDAY, 2006, p. 24).

Segundo Streck e Adams (2012, p. 253), é 
na investigação-ação e na pesquisa participante 
que a América Latina produz seu diferencial me-
todológico emancipatório no campo da pesquisa:

Em nossa compreensão, a pesquisa participa-
tiva reúne condições propícias para manter-
-se como uma prática que contribui para o 
fortalecimento da perspectiva de descolo-
nialidade do poder, do saber e do ser, para 
a construção de processos emancipatórios. 
Para tanto, é necessário recuperar e rees-
crever, isto é, sistematizar e analisar o vasto 
leque de experiências a fim de ampliar o ho-
rizonte de possibilidades concretas, levando 
em conta as potencialidades presentes nessas 
práticas e nelas identificando tendências de 
um futuro emancipado.

A pesquisa participante pode ser definida 
como a proposta metodológica que construiu a 
responsabilidade política com quem é pesquisa-
do, ou seja, que tem presente a importância de 
envolver a comunidade pesquisada. Os achados 
e sua sistematização devem retornar ao grupo 
pesquisado em forma de diálogo.

Essa proposta é, de certa forma, cópia! 
Especialmente quando estudamos as tradições da 
pesquisa qualitativa, que nos levam para as escolas 
europeias e também para as norte-americanas 
que anunciavam, já no final do século XVIII e 
durante todo século XIX, segundo Bernadete 
Gatti e Marli André (2010) e Heinz-Hermann 
Krüger (2010), haver posturas mais participativas 
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e comprometidas com a interação do contexto3. 
A etnometodologia, a história oral e diferentes 
grupos ligados a pesquisadores que geraram 
os primeiros grupos de pesquisa qualitativa 
(pesquisa-ação, pesquisa colaborativa) espalhados 
pelo mundo no século XX são importantes 
peças para entendermos os aportes que foram 
criativamente estruturados em nossa América4.

Fica um tanto quanto forte afirmar que 
a cópia e a insistência na cópia mantêm o erro, 
mesmo dirigindo-se o sentido da cópia para 
o campo histórico. Bya Braga5 (MENDONÇA, 
2009, p. 7), que discute o processo de produção 
e ensino na arte dramática do mímico Ettiene 
Decroux, pergunta:

Quem tem medo da cópia? Quem receia 
repetir? A condição da aprendizagem 
da mímica é a repetição, a imitação em 
variados processos de trabalho. Não há o 
que temer. Isto não é impedimento para 
uma abordagem artística performativa 
que transcenda o próprio dramático 
histórico, canônico. O que há para se 
temer é, na verdade, o tempo escasso 
para a aprendizagem de um ofício como 
este que não existe mais neste momento 
contemporâneo obscuro. O tempo hoje 
parece incitar somente sobrevôos na 
paisagem e não a apreensão dela. Na 
repetição está a técnica como processo 
de criação. E, assim, está a proposta de 
Decroux para a artesania do ator.

Advogo essa compreensão da cópia 
para a pedagogia e observo que, para algumas 

3- Bernadete Gatti e Marli André (2010), bem como Heinz-Hermann 
Krüger (2010), fazem uma breve retomada histórica sobre os métodos 
qualitativos na educação e demonstram que, apenas a partir de meados da 
década de 1960, eles ganharam destaque na educação.
4 - Franco Cambi (1999, p. 25) denomina de “as muitas orientações 
historiográficas” que transformaram o modo de compreender a história 
e o desenvolvimento da pesquisa científica por meio de princípios 
metodológicos renovados. Para esse autor, são quatro orientações: (1) o 
marxismo; (2) a pesquisa dos annales e a história total; (3) a psicanálise; (4) 
o estruturalismo e as pesquisas quantitativas. Com base nessas orientações 
renovadoras, segundo esse autor, realizam-se as três revoluções em 
historiografia: a dos métodos, a do tempo e a dos documentos.
5- Bya Braga é o pseudônimo da artista e professora Maria Beatriz Mendonça.

pessoas, causam espanto e rechaço a ideia de 
e a palavra cópia. Mesmo assim, identifico o 
argumento da realidade e da possibilidade 
da cópia. A cópia nada mais é que uma das 
técnicas no processo de aprendizagem. E a 
técnica é o trabalho de reunir mão e pensamento 
para resolver um problema, uma necessidade 
geradora de trabalho e que, na mão do artífice, 
gera o aperfeiçoamento. Richard Sennett 
(2009) analisa que, para que um profissional de 
qualquer área esteja habilitado, ou seja, torne-
-se um artífice, é preciso, no mínimo, dez mil 
horas de experiência no ofício.

É o sul o criador da proposta inovadora de 
autonomia por meio da pesquisa participante? Ou 
pode ser que o sul, colonizado, levado a copiar, 
e de fato copiou, vomitou de outro jeito todo 
esse conteúdo dentro de outro contexto? Copiou, 
copiou e, agora, eis que temos algo diferente, 
em especial, a postura da devolução como 
campo de poder e luta para que a pesquisa tenha 
compromisso de mudança para quem a sofre?

Compreender que a América Latina está 
imbricada nos condicionantes históricos do 
colonialismo e, posteriormente, da colonialidade 
é fato. Porém que isso produz e perpetua 
a cultura da subserviência – fazendo-nos 
“imitadores no contexto de reestruturação 
produtiva do capitalismo”, pois “quem imita ou 
copia não cria e tende a trilhar por caminhos 
errôneos” — parece-me dicotomizar em muito 
esse aspecto, digamos, primitivo da pedagogia. 
Sim, aspecto pedagógico primitivo, pois, 
quando aprendemos nos graus mais originais/
iniciantes, não começamos pela cópia/imitação? 
A transmissão do conhecimento é uma espécie 
de ensinamento do que já existe e, portanto, 
uma cópia? Precisamos nos perguntar sobre 
isso e pensar em que medida copiamos para nos 
mantermos subservientes ou se, ambiguamente, 
copiamos para sobreviver e, logo, um pouco 
mais adiante, nos livramos da cópia e recriarmos 
outros caminhos?

É possível dizer que, na América Latina, 
os movimentos sociais suportaram (alguns 
se agarraram e talvez ainda se agarrem a...)  



2020 Edla EGGERT. Pesquisa em educação, movimentos sociais e colonialidade: continuando um debate

processos metodológicos em que, primeiramente, 
copiaram o conhecimento vindo do norte, mas 
elaboraram uma crítica e produziram a Teologia 
da Libertação e a Educação Popular, como nos 
indicam Brandão (2002) e Faustino Teixeira 
(2006). Ao mesmo tempo, tivemos, durante o 
século XIX e inícios do século XX, um processo 
de crítica aos estudos e pesquisas positivistas que 
gerou outros caminhos e que, no pós-guerra, foi 
retomado por meio de estudos autobiográficos, 
história oral, etnografias, estudos feministas e 
de gênero etc. Ao fazer essa crítica aos autores 
Streck e Adams (2012), quero introduzir o debate 
da importância das releituras e influências não 
necessariamente colonizadoras vindas do norte, 
em especial da antropofagia tão bem ilustrada 
por Oswald de Andrade no seu manifesto 
(1928, 1976). Isso me parece fazer-nos pensar 
num movimento entre pares, por meio de uma 
relação mais cara a cara para produzir o giro 
metodológico, mesmo que saibamos dos abismos 
entre as próprias colônias (diferenças de língua, 
por exemplo, na relação Brasil e toda a América 
Latina) e dessas com o norte.

Entre essas propostas, temos a pesquisa-
-ação (BARBIER, 2002; THIOLLENT, 1986), as 
histórias de vida (JOSSO, 1999, 2004; NÓVOA, 
1992), os estudos feministas com o assento 
no aspecto da experiência de vida para a 
visibilidade da história das mulheres (PERROT, 
2007; RUTHER, 1993, EGGERT; SILVA, 2011), os 
grupos de discussão (WELLER, 2006; GASKELL, 
2002; MEINERZ, 2011), o método documentário 
(BOHNSACK, 2003). Em seus mais diferentes 
matizes, todas essas propostas foram, de certa 
forma, copiadas e têm distintas variantes 
e recriações na pesquisa educacional e das 
humanidades em geral nas terras brasileiras e 
latino-americanas. Essas matrizes metodológicas 
encontram-se presentes na pesquisa participante 
(BRANDÃO; STRECK, 2006), e há uma espécie 
de rede intercontinental estimuladora de cópias 
interessantes, que permitem e permitiram 
releituras e recriações e criações – por que não?

 Acrescento ao giro metodológico indicado 
por Streck e Adams (2012) a noção de que esse 

giro só é possível quando temos a dimensão das 
marcas, tanto de cópias quanto dos diálogos 
que aconteceram entre as diversas experiências 
metodológicas que atravessaram continentes e 
se misturaram. O giro metodológico implica a 
consciência da mistura.

“Sempre fui obediente, mas não 
pude resistir”

Miguel Arroyo (2012, p. 29-45) afirma que 
“os movimentos sociais nos obrigam a contar a 
história de outro jeito”. Para o autor, é preciso 
“[...] entender a radicalidade dos movimentos 
sociais – eles não são ‘pedintes’. São coletivos que 
contestam, desconstroem a ordem”. Ainda segundo 
Arroyo, eles fazem aparecer a pergunta que gera 
o mal-estar sobre a manutenção dos currículos 
dualistas. Segue o argumento de que, segundo 
ele, essa radicalidade produz teoria a partir dos 
movimentos sociais. Para Arroyo, o movimento 
feminista é um dos movimentos que mais tem 
produzido teoria6. Esse movimento tem causado 
mal-estar pelo fato de insistir na visibilização 
da violência de gênero, dos silenciamentos da 
vida e do trabalho das mulheres ao longo da 
história. Tal movimento se organizou primeiro em 
determinados grupos e classes sociais envolvidos 
na luta pelo sufragismo e abolicionismo; em 
seguida, nos grupos marxistas, surgiram as 
denúncias sobre as condições precárias em 
relação ao trabalho para, posteriormente, serem 
ampliadas num debate por grupos, especialmente 
de mulheres dos continentes africano e latino-
-americano, que questionaram a branquidade 
e o norte como referência. As mulheres 
feministas africanas, asiáticas e sul-americanas 
indicaram o colonianismo das feministas do 
norte (ROSEMBERG; MOURA; SILVA, 2009). 
Sexismos e racismos foram (e seguem sendo) 
denúncias surgidas com o movimento feminista 
e o movimento negro produzidos no século XX.

6- Miguel Arroyo fez essa afirmação na mesa que partilhamos no Encontro 
de Educação Popular e Formação Docente na Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ) de São Gonçalo, em 28 de agosto de 2011. O texto dessa 
fala foi publicado posteriormente, em 2012.
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Ao longo da história da educação brasileira, 
podemos afirmar que os movimentos sociais 
produziram profundo questionamento para a 
educação de um modo geral e, de modo muito 
singular, para a escola. Nesse caso, a educação 
na escola pode não querer encarar as perguntas, 
porém sofre consequências substanciais no seu 
cotidiano em relação aos movimentos. Quando 
os negros, escravos e escravas brasileiros foram 
libertos, entraram para a escola pela porta dos 
fundos; mas, aos poucos, estabeleceram lutas 
coletivas que produziram o que hoje vemos, ou 
seja, o debate e a conquista da visibilização de 
conteúdos historicamente negligenciados pela 
sociedade da história da cultura afro-brasileira 
por meio da lei 10.639/037. Segundo Fúlvia 
Rosemberg, Chirley Bazilli e Paulo Vinicius 
Baptista da Silva (2003), o movimento negro 
estabeleceu a tensão necessária para que 
houvesse uma pauta que repercutisse tanto na 
educação popular quanto na escola.

É no contexto de movimentos sociais, 
como os que mencionamos, que entendemos a 
educação popular. Foi por meio dela que, há mais 
de quarenta anos (BRANDÃO, 2002), observamos 
um legado pedagógico sendo produzido que 
discute processos educativos distintos dos 
processos instaurados na educação bancária 
(FREIRE, 2002), trazida do além-mar em nossa 
experiência latino-americana de colonizados.

A educação popular foi compreendida 
como algo produzido fora da escola, que 
tensiona a educação escolar. Paulo Freire foi, 
sem dúvida, pessoa-chave para esse debate no 
Brasil. Segundo Danilo Streck (2006, p. 541), 
“Com a pedagogia do oprimido, há um novo 
olhar para as práticas pedagógicas presentes nos 
processos sociais e para os próprios processos 
sociais como mediações pedagógicas na 
construção de novos saberes e novas práticas.” 
Hoje, depois de tantos anos de luta por educação 
escolar pública de qualidade, ainda estamos com 

7- Por sua vez, a Lei 11.645, de março de 2008, modifica a Lei no 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

esperança e vemos muitas coisas acontecendo. 
De forma alguma temos a sensação de missão 
cumprida. Sabemos que vivemos outro tempo, 
diferente daquele em que só votava quem era 
homem branco, quem possuía terra e quem 
sabia ler. Vivemos o tempo da democracia em 
que cada vez fica mais distante a memória da 
ditadura militar, quando as pessoas que não 
concordavam com esse regime viviam no medo, 
na clandestinidade, na perseguição e morte. 
Vivemos um tempo em que governos que hoje se 
estabeleceram na América Latina são formados 
por pessoas e grupos que antes eram resistência 
e/ou compunham movimentos sociais e que, em 
certa medida, produziram educação popular, ou 
seja, a experiência de processos pedagógicos que 
visavam à cidadania de quem estava na luta e 
desejava aprender e ensinar de outro jeito que 
não aquele da escola tradicional e autoritária. De 
certa forma, houve a possibilidade de perceber 
que nem tudo que a escola oferecia era autoritário 
e que o legado do conhecimento já produzido 
precisa ser transferido. Também quem provém 
da educação popular percebe que há um legado 
a ser relembrado como produção de saberes já 
conferidos, que deve ser traduzido de um jeito ou 
de outro para que as novas gerações conheçam e 
reconheçam o que já está aí inegavelmente.

Com base nesse contexto, penso o quanto, 
ao longo da caminhada, em especial dos últimos 
cinquenta anos, vemos um caminho sendo pisado 
por experiências que fomentam, em terras brasi-
leiras e também latino-americanas, a marca de 
muitos pés: desde as botas dos militares, passando 
pela resistência e ousadia de grupos e movimentos 
os mais variados. Entre esses, apoio-me em dois: 
o movimento feminista e a educação popular. O 
primeiro se distingue, em toda a América Latina, 
dos outros movimentos feministas mundiais, pela 
resistência às ditaduras militares; e o segundo se 
diferencia pela mescla que produz entre marxistas 
e cristãos por meio dos movimentos eclesiais de 
base nutridos pela Teologia da Libertação e pela 
Pedagogia do Oprimido.

Há algo para além da denúncia e do 
anúncio que acontece quando nos encontramos 
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em qualquer lugar e, também nesse caso, quando 
realizamos pesquisa e provocamos comparações, 
percebemos semelhanças e diferenças. A propos-
ta de uma epistemologia não colonial, de certa 
forma, surge porque houve quem da matriz nos 
disse que éramos brilhantes! Tínhamos ouro! É 
desse modo que rememoro situações de pessoas 
do sul que foram para o norte estudar e que, ao 
chegarem lá, foram bem acolhidas, tendo cons-
truído ali vínculos afetivos e políticos. Lembro 
os docentes que receberam inúmeros alunos la-
tino-americanos – em grande parte, exilados das 
ditaduras militares – docentes esses que, ao in-
tercambiarem seus conhecimentos, vieram para 
o sul, a fim de conhecerem melhor sobre o que 
tanto falavam seus alunos. É o caso, por exem-
plo, de Gustavo Gutiérrez, ao narrar sobre como 
conheceu, em 1988, o padre Gerhard Ludwig 
Müller, hoje arcebispo e prefeito da Congregação 
para a Doutrina da Fé em Roma8. Foi a convite 
do padre Josef Sayer9 que Gutiérrez participou 
de um curso organizado por esse padre para um 
grupo de professores alemães num seminário em 
Munique. O então professor Müller, que ensinava 
teologia dogmática, disse-lhe, no fim do encon-
tro, “que a discussão lhe havia lembrado a im-
portância da prática, razão pela qual propôs vir 
periodicamente ao Peru para auxiliar como pro-
fessor. Durante quinze anos, ele sempre passou 
de três a quatro semanas das suas férias anuais 
ensinando no seminário de Cuzco” (GUTIÉRREZ, 
2013). Portanto, a busca por experiência no coti-
diano fez Müller vir ao Peru para conhecer “esse 
chão devagarinho”, e entrar na roda.

Tivemos parceiros docentes, orientado-
res que ensinaram e aprenderam por meio de 
aulas e orientações de teses que demonstram/
comprovam o diálogo com os do sul. Assim 
como Müller e Sayer, pessoas como o orien-
tador de Ivone Gebara, Adolf Gesché, fizeram 
toda a diferença na formação de latino-ame-
ricanos no campo da teologia. O referido au-
8 - Ver entrevista na revista eletrônica IHU, em <http://www.ihu.unisinos.br/
noticias/524471-gigante-da-teologia-entrevista-com-gustavo-gutierrez>.
9- Josef Sayer era missionário em Lima e, mais tarde, desempenhou a 
função de diretor geral de MISEREOR (organização católica de ajuda ao 
desenvolvimento) de 1997 a 2013.

tor faz uma apresentação do livro Rompendo o 
silêncio de Gebara e, segundo ele, essa mulher 
“deixou a própria ‘coisa’ falar, em sua própria 
intencionalidade, em sua própria fenomena-
lidade, e não numa representação estranha” 
(GESCHÉ, 2000, p. 22). Essa “representação 
estranha” foi a mesma identificada e reco-
nhecida pelo teólogo Ernesto Balducci, num 
congresso em Florença, em 1984, citado por 
Faustino Teixeira (2006, p. 29):

Os teólogos daqueles países vivem mais no 
meio do povo que nas bibliotecas, devem 
se esconder da polícia, conhecem o cárcere 
e a tortura, e viram com seus próprios 
olhos o sangue derramado pelo amor dos 
seres humanos. [...] É seguramente por seu 
mérito [diríamos nós hoje, 2012, sua dor] 
que somos hoje, aqui, pessoas de esperança.

Do mesmo modo, as rupturas que as fe-
ministas fizeram também foram em decorrência 
do debate e do diálogo que travaram entre si e 
com homens inquietos e abertos para as mu-
danças que se anunciavam e ainda se anunciam. 
Nem preciso relembrar Freire, pois ele divulgou, 
em muitas de suas obras, o quanto, ao ler e dia-
logar com pessoas do dito norte colonizador, 
foi reconhecido e inclusive acolhido por eles. É 
nesse contexto que apresento o argumento da 
cumplicidade entre o norte e o sul, a qual é, no 
meu entender, consequência da sistematização 
e mistura de experiências entre grupos que pos-
suíam alguma sintonia e, com isso, produziram 
outros conhecimentos. São conhecimentos pro-
duzidos em diálogo nos lugares mais distintos 
onde os movimentos acontecem e, simultanea-
mente, no mundo tanto do sul quanto do norte.

“Foi numa roda de samba que 
eu me juntei aos bambas pra me 
distrair”

Uma questão que se coloca a partir 
do questionamento que fizemos é: será que 
é possível descolonizar a partir unicamente 
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de nós mesmos? Quais os instrumentais que 
utilizamos para que a descolonização aconteça?

Debruçamo-nos sobre o giro metodológico, 
compreendendo que nele temos, sim, a cópia, mas 
que é possível fazer diferente. Destacamos assim, 
como Streck e Adams (2012), a importância dos 
movimentos sociais e acrescentamos o feminismo 
e o movimento negro. Existe uma ambiguidade 
conspiradora para que o como aconteça. A 
munição que provoca sermos nós mesmos “os 
bambas” é produzida numa complexa rede do 
conhecimento já posto, que pode ser reutilizado 
para a manutenção da dominação ou não. Simón 
Rodrigues (1771-1854), mestre de Simón Bolívar, 
teve “[...] a influência recebida dos pensadores da 
modernidade europeia [...]” (STRECK; ADAMS, 
2012, p. 250). Rodrigues foi criativo ao devolver 
para seus educadores uma proposta de educação 
popular latino-americana.

Dito de outro modo, a produção da 
modernidade forneceu elementos para que os grupos 
dominados/colonizados ultrapassassem a barreira 
das lutas individuais por liberdade e autonomia ao 
longo de muitos séculos. Caso clássico é a história 
das mulheres que, muitas vezes silenciadas com 
a morte ou com a internação em manicômios ou 
nas próprias casas, criaram, no século XIX, os 
fundamentos de uma luta coletiva, organizada e 
instrumentalizada democraticamente. Isso só foi 
possível num contexto de greves e de movimento 
operário com base em argumentos construídos 
dentro da razão moderna da estatura de Karl Marx, 
Friedrich Engels, Rosa de Luxemburgo, Clara 
Zetkin, entre tantas outras pessoas comprometidas 
com a vida digna.

Assim, a pesquisa qualitativa experi-
mentada de diversas formas tem, em nosso 
continente, o tempero do compromisso político 
para a transformação social, mas não somos os 
únicos! Os “mundos da vida” que Wivian Weller 
(2002; 2003) destaca a partir de Karl Mannheim 
sobre a “visão de mundo” (MANNHEIM, 1980, 
p. 101, apud WELLER, 2003, p. 2), são “uma 
série de vivências ou de experiências ligadas a 
uma mesma estrutura que, por sua vez, consti-
tui-se como base comum das experiências que 

perpassam a vida de múltiplos indivíduos”. Esse 
conceito, suspeito, Freire leu em algum texto de 
Mannheim e o chamou de “leitura do mundo”.

Nessa perspectiva, “ninguém lê o mundo 
isolado” (PASSOS, 2008, p. 241), sendo que 
existem “tantos mundos quanto leituras possíveis 
dele” (PASSOS, 2008, p. 242). Por meio da leitura 
pormenorizada e sistemática de quem pesquisa, 
garante-se um importante subsídio para a 
continuidade dos processos de consolidação e 
emancipação dos diversos grupos sociais que já 
são protagonizados por estes.

Entendemos que os grupos de discussão 
estão próximos aos círculos de cultura e às 
rodas de conversa descritos por Paulo Freire. 
Conforme Brandão (2008), quando Freire faz o 
questionamento ao modo bancário de educar, 
propõe círculos de cultura nos quais as pessoas 
possam partilhar, ao redor de uma roda de 
gentes, suas experiências e seus conhecimentos. 
Sendo assim, de forma visível, ninguém ocupa 
um lugar proeminente. Então, “o diálogo deixa 
de ser uma simples metodologia ou uma técnica 
de ação grupal e passa a ser a própria diretriz 
[...]” (BRANDÃO, 2008, p. 77). Para nós, esse é 
um caso em que podemos traçar um paralelo 
entre algo que acontecia no Brasil e na América 
Latina das décadas de 1960 e 1970 e o que 
ocorria na Europa e nos Estados Unidos dos anos 
após a Segunda Guerra Mundial. Os grupos de 
discussão surgiram na pesquisa social empírica 
realizada pelos integrantes da Escola de 
Frankfurt a partir dos anos cinquenta do século 
XX: “constituem uma ferramenta importante 
para a reconstrução dos contextos sociais e dos 
modelos que orientam as ações dos sujeitos” 
(WELLER, 2006, p. 246). Isso se dá porque esses 
grupos “representam um instrumento por meio 
do qual o pesquisador estabelece uma via de 
acesso que permite a reconstrução dos diferentes 
meios sociais e do habitus coletivo do grupo” 
(WELLER, 2006, p. 247).

Destaco uma passagem muito 
significativa vivenciada num evento científico 
organizado pela Professora Wivian Weller 
(Universidade de Brasília), em março de 
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2010, por meio do seu grupo de pesquisa, 
Gênero e Juventudes (GERAJU). Nesse 
seminário, tivemos a participação do grupo 
alemão experiente no processo do método 
documentário, em que o próprio Prof. Dr. Ralf 
Bonhsack estava presente. Num determinado 
momento das trocas e debates em torno do 
tema do método e das pesquisas apresentadas, 
perguntei ao professor Bohnsack10 como eles 
procediam para, eventualmente, promover 
um retorno da sistematização dos dados 
coletados entre os grupos pesquisados. Essa 
pergunta causou estranhamento no grupo 
alemão, já que essa não é uma questão para 
eles, ou seja, a devolução existe em forma de 
artigos científicos. Os envolvidos, se quiserem 
ter acesso a esse material, têm o acesso que 
qualquer pessoa tem, por meio da divulgação 
científica, pois é pública. A partir desse diálogo, 
foi possível observar melhor uma das coisas que 
nos distinguem metodologicamente, podemos 
dizer. Não somos, por isso, nem melhores, nem 
piores, mas diferentes. A realidade do nosso 
mundo, em que a maior parte das pessoas não 
lê, não possui acesso, muito menos o hábito da 
leitura de jornais/artigos científicos, coloca-
nos frente a outros modos de pensar o nosso 
trabalho científico. A realidade do lado de cá, 
de mundos mais precários, é que – por meio da 
pesquisa participante com grupos que aceitam e 
vivenciam ser pesquisados de modo respeitoso 
e com o compromisso de serem reconhecidos 
como pessoas com rostos – podemos produzir 
uma ciência com outra cara. Nesse sentido, 
produzir a tradição teórica no campo da 
pesquisa participante ainda é um desafio, 
pois a riqueza da diversidade metodológica é 
fragmentada, quando cara a cara buscamos a 
troca/diálogo de conhecimentos11.

10 - O pesquisador esteve presente no I Simpósio Brasileiro-Alemão de 
Pesquisa Qualitativa e Interpretação de Dados.
11- Nesse contexto, há o encaminhamento dos comitês de ética de cada 
universidade. Remeto essa temática nas pesquisas em educação para a 
36ª Reunião Nacional ANPEd, em 2013, na qual houve uma mesa com 
debates realizada na Universidade Federal de Goiás, cujos textos foram 
publicados na revista Práxis Educativa, v. 9, n. 1, 2014.

Estacatos conclusivos ou “Ó 
padrinho não se zangue”

 A visão da experiência europeia com 
a visão latino-americana ou de qualquer outro 
lugar, uma vez reconhecida e devidamente siste-
matizada, podem desencadear a descolonização; 
no mesmo sentido, podem influir as leituras ten-
sionadas entre os espaços escolares e não esco-
lares, bem como as leituras tensionadas entre o 
legado já produzido pela academia majoritaria-
mente androcêntrica e a produção do movimen-
to feminista e do movimento negro. O que nos 
coube provocar com base no artigo de Streck e 
Adams (2012) é que há uma linha tênue entre o 
que nos foi imposto na condição de coloniza-
dos e o que devolvemos recriado, regurgitado ou 
desconstruído-reconstruído. E é interessante que 
essa linha de pensamento fique exposta, para 
nossa própria humildade e sobrevivência!

Ivone Gebara (2000, p. 45) enfatiza que o 
que cientistas feministas do norte e do sul têm 
denunciado sistematicamente: a desigualdade 
histórica e cultural que as mulheres viveram 
em maior escala do que os homens e que as 
mulheres negras viveram e ainda vivem na escala 
mais indigna da desigualdade. Aprender a dizer 
que, tecnicamente, percebemos outras nuances 
é tensionar, proporcionar a tensão e propor 
o debate. Do contrário, temos o que Brandão 
chama de “desconhecimento não assumido 
da realidade do outro” (1986, p. 13) e, ao não 
assumirmos que desconhecemos (humildade), 
corremos o risco de nos autorizarmos a perceber 
o outro “[...] como eu quero, para intervir sobre 
ele transformando-o segundo a imagem e o 
horizonte que antecipadamente a minha boa 
consciência desenhou para ele através do meu 
trabalho” (BRANDÃO, 1986, p. 14). Brandão nos 
instiga e nos remete a dialogar com a ideia da 
colonialidade no ato de pesquisar. Suspeito que ele 
escreve essas coisas porque conviveu muito com 
Paulo Freire, que escreveu um artigo clássico que 
temos de manter nesse tensionamento. Refiro-me 
ao capítulo que abre o primeiro livro de Brandão 
sobre pesquisa participante (1981), intitulado 
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“Criando métodos de pesquisa alternativa: 
aprendendo a fazê-la melhor através da ação”.

 A esperança é que tenhamos cada vez 
mais a noção do desconhecimento assumido da 
realidade do outro, que pode gerar uma reação 
criativa e que, no caso latino-americano, já 
demonstrou sua potência em propostas como 
a Teologia da Libertação e a Educação Popular. 
É importante termos essa memória, muito 
embora tenhamos um enfraquecimento visível 
das nossas resistências e pareçamos muito mais 
desmobilizados hoje nos próprios movimentos 
sociais. Porém, ainda temos o legado da produção 
metodológica que pode ser melhor esquadrinhada, 
fundamentada e apresentada na sua autenticidade 
conceitual. As concepções metodológicas, até 
hoje produzidas nos mais diferentes matizes, 
constituem um desafio para a ciência desde 
baixo, desde o sul. Mais e mais podemos fazer o 
que os movimentos de mulheres têm advertido, 
no sentido de que elas próprias necessitam 
estudar mais a si mesmas. A possibilidade da 
admiração, não como narcisas ou narcisos, mas 
numa perspectiva de integração ao movimento 
político, de fazer, inclusive, que nos leiamos mais 
e, consequentemente, nos reconheçamos mais. 
Podemos pensar, por exemplo, que, por meio 
das ações de grupos como os da Associação das 
Mulheres Brasileiras (AMB), da Marcha Mundial 
das Mulheres, do Movimento Nacional de Mulheres 
Agricultoras, do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) das Mulheres, temos um 
intercruzamento de movimentos sociais podendo 

produzir conhecimento que circule em diferentes 
ambientes sociais. E, por diferentes formas, 
podemos dizer sobre a multiplicidade desses 
conhecimentos que se fazem presentes.

 Quando os movimentos sociais esta-
belecem que seu conhecimento vale e que ele 
é misturado não somente como estratégia de 
sobrevivência, mas como argumento de luta 
e de conhecimento, podem sair das grotas e 
tornar-se manifestação de autoria. A mistura 
metodológica consciente poderá ser uma força 
vital nesse processo. Talvez a noção de  “pi-
sar nesse chão devagarinho” contenha essa 
pressão cautelosa, porém audaciosa, para que 
a academia seja cada vez mais pressionada a 
dialogar entre sul-sul, sul-norte, sul-norte-sul, 
norte-sul-norte.

 Ao suspeitar se é possível descolonizar 
a partir de nós mesmos, tenho uma sensação 
ambígua, pois se, por um lado, parece que sim, 
por outros lados, observo a fragilidade dos 
instrumentais utilizados, das cópias sempre e 
ainda em processo para fazer a produção de 
conhecimento acontecer. E observo mais ainda: 
que dependemos de parcerias e cumplicidades 
advindas de qualquer parte do mundo. E, nesse 
caso, cabe a pergunta: será que, no chão latino-
-americano, o fato de termos consciência da 
incorporação da colonialidade – como apontei 
no início do artigo, com base em Streck e Adams 
(2012), que atua como uma matriz subjacente 
do poder colonial –, contribui para que outros 
diálogos sul-norte, sul-sul aconteçam?
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Educação, antropologia, ontologiasI
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Resumo 

Este texto tem como objetivo analisar a relação entre a antropologia 
e a educação, bem como entre esses dois campos e a experiência da 
vida, num contexto de debates acadêmicos em que preocupações 
mais propriamente epistemológicas cedem gradativamente espaço 
à reflexão sobre a dimensão ontológica da existência. A partir de 
uma discussão da relação histórica assimétrica entre a antropologia 
e a educação na reflexão sobre as dimensões socioculturais do 
aprendizado, propomos a inversão dos termos da expressão 
antropologia da educação, e em seguida discutimos os paradoxos 
existentes na relação entre a educação profissional do antropólogo, 
enquanto exercício epistemológico, e a dimensão ontológica da 
vivência etnográfica. Emerge daí a questão do corpo do etnógrafo 
como elemento ausente na reflexão etnográfica, indício da presença 
de uma das dicotomias estruturantes da epistemologia ocidental, 
a divisão entre corpo e mente. Os trabalhos de autores ligados à 
chamada virada ontológica nas ciências sociais são então trazidos 
ao debate e, a partir da análise de algumas de suas contribuições 
centrais, vêm à tona novos pontos de contato entre os campos 
da educação e da antropologia, em bases mais simétricas. Dentre 
esses, destacam-se os temas da felicidade e da plenitude do devir, 
inéditos na antropologia, mas presentes nos debates pedagógicos 
das últimas quatro décadas.
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Abstract

The goal of this paper is to analyze the relation between anthropology 
and education, and the relation of both with the experience of 
life, in a context of debates in which epistemological concerns 
have gradually been substituted by a reflection on the ontological 
dimension of existence. Starting with a discussion on the asymmetric 
historical relation between anthropology and education, in what 
concerns the analysis of sociocultural dimensions of learning, we 
propose the inversion of the terms of the expression anthropology 
of education, and then discuss the paradoxes that characterize the 
relation between the professional education of the anthropologist, 
identified as an epistemological exercise, and the ontological 
dimension of the ethnographic experience. From this discussion, 
the question of the body of the ethnographer emerges as something 
absent in mainstream ethnographic production, which is identified 
as an index of the presence of one of the structuring dichotomies of 
Western epistemology: the separation of mind and body. The works 
of authors associated to the so-called ontological turn in social 
sciences are brought to the discussion, and from the analysis of some 
of their main contributions, new points of contact between education 
and anthropology, on more symmetric grounds, emerge. Among 
these, it is of special interest the one that focuses on happiness and 
the plenitude of becomings, which, albeit unprecedented themes in 
anthropology, have been part of the educational debates of the last 
four decades.
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Introdução: assimetrias 
 
Tomando como ponto de partida uma 

reflexão sobre as tensões entre a educação 
profissional do antropólogo e a dimensão 
existencial da vivência etnográfica, este artigo 
busca analisar a relação entre a antropologia 
e a educação, bem como entre esses dois 
campos e a experiência da vida, num contexto 
de debates acadêmicos em que preocupações 
mais propriamente epistemológicas cedem 
gradativamente espaço a debates sobre a(s) 
dimensão(ões) ontológica(s) da existência. 
Um dos elementos de interesse para a análise 
aqui apresentada é a relação entre a educação 
profissional do antropólogo, enquanto exercício 
epistemológico, e a dimensão ontológica da 
vivência etnográfica. 

Nosso ponto de partida é a constatação 
de que a relação entre a antropologia e a 
educação, enquanto campos acadêmicos, tem 
sido marcada por uma acentuada assimetria. 
A própria expressão antropologia da educação, 
por exemplo, ilustra esse fato. A antropologia é 
aí evocada para esclarecer o que é a educação, 
ou pelo menos o que são suas práticas 
institucionalizadas, como a escola, e quais 
implicações elas têm para a vida coletiva. 

Como subdivisão do campo mais vasto 
da antropologia, a antropologia da educação 
tem muitas décadas de existência. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, dentro da instituição na 
qual o alemão Franz Boas fundou o primeiro 
departamento de antropologia das américas, a 
Universidade de Columbia, as pesquisas na área 
de antropologia da educação iniciaram-se na 
década de 1930, na escola de pós-graduação 
em educação – o Teachers College. Para fazer 
justiça, é preciso mencionar que o nome atual do 
programa de pós-graduação naquela escola não 
é antropologia da educação, mas antropologia e 
educação. Ainda assim, a assimetria está lá, uma 
vez que o objetivo foi, durante as muitas décadas 
de sua existência – e em geral ainda é – o uso 
de abordagens antropológicas (especialmente 
o método etnográfico), quase sempre de forma 

acrítica, para refletir, agora sim criticamente, 
sobre a educação e suas práticas, nos Estados 
Unidos e ao redor do mundo. Houve mudanças 
a esse respeito na última década, mudanças 
que serão discutidas mais adiante neste texto. 
Porém, o fato é que essa relação assimétrica se 
manteve relativamente estável por quase todo o 
século passado. 

Antropologia  Educação

Há muitas formas possíveis de se 
desarticular uma relação assimétrica. Aqui 
usaremos como estratégia metodológica a análise 
das implicações conceituais da simples reversão 
dos termos – literalmente. Ao invertermos os 
termos da expressão antropologia da educação, 
temos a educação da antropologia. 

Inicialmente, se analisarmos tanto 
o universo da educação como o campo da 
antropologia, chamará a atenção a ausência de 
discussão sobre a educação dos antropólogos, 
e também sobre os antropólogos como 
educadores. Esses são temas que aparecem de 
forma apenas anedótica, especialmente em obras 
historiográficas, como as de George Stocking Jr., 
um dos principais historiadores da antropologia  
(ver, por exemplo, STOCKING JR., 1982, 1992). 
E, mesmo aí, a educação é tomada apenas como 
aspecto de genealogias intelectuais. Dois dos 
exemplos mais conhecidos talvez sejam estes: 
primeiramente, a forma por meio da qual a 
noção de cultura como parte do espírito de um 
povo (Volksgeist), característica do romantismo 
alemão, chega aos Estados Unidos através 
de Franz Boas e é influência importante na 
constituição da chamada Escola da Cultura e 
Personalidade norte-americana, na qual Ruth 
Benedict e Margareth Mead, estudantes de Boas, 
ocuparam papéis proeminentes (BUNZL, 1996). 
Como segundo exemplo, a forma através da 
qual o interesse pela semiótica de Max Weber 
e a fenomenologia de Alfred Schutz chegam 
até um dos mais lidos autores da história da 
antropologia, Cliford Geertz, por intermédio da 
obra de Talcott Parsons (AUSTIN, 1979).  
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Ou seja, a educação é tomada como um 
processo de transmissão – ou de transdução, na 
melhor das hipóteses – em que a base conceitual 
e as estratégias metodológicas se reproduzem e 
se disseminam, quase que à revelia da existência 
humana dos antropólogos. Trata-se de algo que 
se aproxima, muito mais do que os antropólogos 
estariam dispostos a admitir, daquilo que Paulo 
Freire (1987) chamou de educação bancária. A 
diferença talvez esteja no fato de que a etnografia 
introduz aí um elemento que a educação, no seu 
modelo bancário, não contempla: a realidade do 
campo etnográfico se contrapõe como elemento 
desorganizador dessa transmissão de conteúdos, o 
que empresta ao resultado da pesquisa etnográfica 
o seu caráter de novidade. Mas é notável como 
paradigmas teóricos e metodológicos se mantêm 
estáveis por décadas, não obstante a dimensão de 
novidade radical que a experiência da pesquisa 
de campo traz: o funcionalismo, por exemplo, 
encontra-se ainda bastante vivo, se não na 
antropologia, em boa parte da produção das 
demais ciências sociais ocidentais. 

A autocrítica que marcou a produção 
antropológica norte-americana e europeia a partir 
de meados da década de 1970, e especialmente na 
década de 1980, e que trouxe à agenda da pesquisa 
antropológica o tema da reflexividade, ficou quase 
exclusivamente circunscrita às questões da escrita 
antropológica, da autoridade de quem escreve e 
das implicações políticas de como antropólogas 
e antropólogos estabelecem relações com seus 
informantes durante a experiência de campo. O 
livro Writing culture, publicado em 1986 e editado 
por James Clifford e George Marcus, é um marco 
importante daquele contexto. O questionamento, 
no entanto, resume-se às implicações políticas 
das práticas epistemológicas do antropólogo, ou 
seja, às condições nas quais é possível produzir 
conhecimento sobre a existência social do outro, 
e aos efeitos que essas formas de produção de 
conhecimento teriam sobre a existência social 
desse outro.

As decorrências desse movimento 
crítico para a forma como antropólogos eram 
educados, no entanto, curiosamente não se 

impuseram como elemento de discussão. Ao 
invés disso, os impactos daquele momento de 
autocrítica reduziram-se à transformação dos 
exercícios intelectuais a que são submetidos 
os estudantes, nos anos iniciais dos cursos de 
pós-graduação: estes passaram a ler e discutir 
os autores chamados então de pós-modernos 
e também alguns filósofos pós-estruturalistas, 
algumas vezes à exaustão, sem que tais 
exercícios intelectuais se transformassem em 
experiência vivencial. 

Quanto ao papel da experiência etnográfica 
na antropologia, é notável a abundância de 
discussão, desde Malinowski (1978), pelo menos, 
sobre sua importância no processo de construção 
do conhecimento e teorias antropológicas; ao 
mesmo tempo em que há, contraditoriamente, a 
ausência de debate analítico sobre sua importância 
na educação do pesquisador. De maneira geral, 
subsistiu no meio antropológico, na Europa e nas 
Américas, a ideia de que a experiência de campo 
se coloca como rito de passagem basilar, que 
define a identidade do antropólogo como tal. Só 
a partir daí é possível efetivamente produzir algo 
de qualidade. Ou seja, o antropólogo só é capaz 
de ser criativo na presença da alteridade radical. 
Quando dentre os seus pares, municia-se de ideias e 
teorias; quando entre gentes diferentes, precisa ter 
ideias inovadoras. Essa perspectiva é quase sempre 
assumida de forma tácita e não explícita, ainda que 
qualquer antropóloga ou antropólogo que dedique 
algum tempo a refletir sobre o tema seja capaz de 
ver as inconsistências aí presentes. Soma-se a isso 
o fato de que inexistem, na absoluta maioria dos 
cursos de antropologia norte-americanos, europeus 
e latino-americanos, disciplinas exclusivamente 
dedicadas às práticas e métodos. Ao contrário: 
privilegia-se a leitura de monografias etnográficas 
clássicas e espera-se que o estudante, crítica ou 
acriticamente, as mimetize quando estiver em 
campo. Não é de se estranhar, dessa forma, que 
a pesquisa de campo se coloque como fonte 
de ansiedade entre estudantes de antropologia; 
muitos se sentem empurrados ao campo, sem 
muito preparo para o que eventualmente possam 
encontrar. Como estudantes de graduação, talvez 



31Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 1, p. 27-38, jan./mar. 2016.

sequer passem pela experiência do campo: tudo 
se resume a discussões teóricas. Os programas 
de iniciação científica têm transformado isso no 
Brasil, mas, ainda assim, não é incomum encontrar, 
nos melhores cursos de graduação em antropologia 
ou ciências sociais do país, estudantes que se 
formam antropólogos (ou cientistas sociais com 
habilitação em antropologia) sem que tenham tido 
qualquer experiência de campo. E ninguém espera 
muito destes – além de serem capazes de discorrer 
sobre os clássicos, antigos e contemporâneos – e, 
naturalmente, que façam pós-graduação. 

O corpo (ausente) do etnógrafo

Há um elemento irônico nesse 
panorama: o fato de que a etnografia é, em 
si, uma experiência fundada na ideia de que o 
pesquisador deve aprender os modos de vida 
estudados. Ou seja, a noção de aprendizado existe 
como elemento estruturante da etnografia. Mas, 
em geral, as formas de aprendizado envolvidas 
na experiência etnográfica são muito diferentes 
dos processos educativos aos quais o estudante 
costuma ser exposto nos anos iniciais de sua 
educação antropológica.

No campo, a tendência é que o 
antropólogo aprenda sobre as formas de 
vida do grupo estudado, tentando viver 
no contexto social desse grupo. Para isso, 
precisa, inicialmente, resolver questões 
básicas da sua existência, como aliviar-se de 
suas necessidades fisiológicas, garantir sua 
integridade física, comer, dormir. E isso se dá 
em situação de choque cultural, de estar entre 
gente que faz as coisas de forma diferente, 
interessante e imprevisível. Há uma sensação 
de inexorável assincronia, de descompasso 
entre o pesquisador e o novo mundo em 
que está. São questões que evocam reações 
emocionais intensas, não raro de ansiedade 
e medo. O pesquisador, muitas vezes para 
seu desespero, vê-se então dedicando boa 
parte do tempo ao seu corpo e à gestão de 
suas próprias emoções. De certa forma, essas 
questões de existência corpórea se fazem 

presentes por todo o período de pesquisa 
etnográfica e os insights teóricos acontecem 
dentro desse contexto. Com o passar do 
tempo, depois de muito esforço e dedicação, a 
ansiedade e o medo vão deixando de se fazer 
perceptíveis, à medida que o pesquisador vai 
se sincronizando com os ritmos do grupo 
social com o qual está. 

É importante notar como Malinowski  
(1997) menciona, no famoso capítulo 
metodológico do livro Argonautas do Pacifico 
Ocidental, explicitamente a questão do 
aprender o modo de vida nativo, mas, no que 
diz respeito a questões de coexistência, de 
comunhão existencial, limita-se a mencionar 
o aprendizado da língua dos nativos. De 
resto, a palavra aprender equivale a coletar 
informações a respeito do fenômeno estudado. 
Todas as questões mais fundamentalmente 
existenciais foram registradas em seus diários 
de campo e deixadas inéditas até a sua 
controversa publicação, já póstuma, em 1967 
(MALINOWSKI, 1997). 

Ora, quando retorna ao seu contexto 
institucional de origem, para enfim produzir o 
texto que lhe dará as credenciais que busca, seu 
título de mestre ou de doutor, o pesquisador se 
vê impelido a produzir um texto que mimetize 
os clássicos, antigos ou contemporâneos; 
clássicos nos quais o foco se encontra em 
questões fundamentalmente epistemológicas: 
como pensam os seus interlocutores, como 
articulam seus discursos e o que fazem com 
eles ou de que forma o discurso do nativo e 
o discurso do antropólogo se relacionam e se 
articulam. O pesquisador, que esteve em grande 
parte de sua pesquisa de campo sincronizando 
suas vísceras, seus ritmos corporais e 
emocionais (TADDEI, 2014a), seus processos de 
trocas de substâncias e afetos (TADDEI, 2014b), 
agora precisa abstrair isso tudo e produzir um 
texto focado nos conceitos e ideias através dos 
quais se manifestam a “cultura ou a sociedade 
dos nativos”. Isso ao mesmo tempo em que ele 
se ressincroniza com os fluxos de substâncias 
e afetos do seu contexto educacional de 
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origem. Ou seja, precisa extrair da experiência 
visceral do campo tudo o que não é redutível 
aos conceitos e ideias que marcam os gêneros 
paradigmáticos da escrita etnográfica. 

Dramático como pode parecer, há 
outro lado da questão: como a maioria dos 
estudantes é treinada para não perceber a 
amplitude subjetiva da vivência quando em 
modo analítico, pouca gente saberia o que 
fazer com isso; como dar forma textual à 
riqueza da experiência existencial do campo, 
em suas dimensões não diretamente ligadas 
às descrições e explicações conceituais. Como 
resultado dessa cisão entre o existir e os 
gêneros de escrita dominantes, os antropólogos 
se transformam, anedoticamente, em gente 
estranha que escreve livros incríveis. 

Talvez seja exatamente por essa razão 
que a etnografia é entendida como um “rito de 
passagem” (WENGLE, 2005, p. 6) em muitas 
tradições antropológicas europeias e nas 
Américas: o rito de passagem, nas formulações 
mais clássicas da antropologia, constitui um 
momento dramático, de transformação social 
e pessoal, que geralmente se materializa por 
meio do corpo dos envolvidos, e cuja eficácia 
não está em seu poder de explicação; pelo 
contrário (VAN GENNEP, 2010; TURNER, 
1995). O que estamos propondo aqui é que 
as tradições antropológicas ocidentais não 
são capazes de falar sobre as dimensões 
existenciais mais profundas da etnografia, 
em razão de como as formas ocidentais 
de pensamento acadêmico se focaram tão 
resolutamente em abordagens descritivas, 
textuais, denotativas, logocêntricas. O custo 
disso é não fomentar nem desenvolver nas 
pessoas estratégias expressivas mediadas 
por outras estruturas ou configurações, 
emocionais e corporais, por exemplo. Corpos 
e emoções têm sido temas de interesse na 
antropologia quando tais corpos e emoções 
são os dos sujeitos etnografados, não os dos 
antropólogos. O termo recusa etnográfica, 
proposto por Sherry Ortner (1995) para a 
resistência à densidade da experiência do 

campo (uma alusão à descrição densa de 
Geertz, 1977), aplica-se bem aqui.

Uma das formas como a crítica a esse 
problema apareceu, na própria produção 
antropológica do final do século 20, foi a 
ideia de que, por razões diversas – conceituais, 
perceptuais e mesmo psicanalíticas –, 
o antropólogo se interessa pela vida do 
interlocutor, mas não é capaz de se conectar 
a ela e acaba, no final das contas, falando, 
ainda que indiretamente, de si mesmo, de sua 
própria cultura e de suas emoções. Talvez o 
exemplo mais famoso disso seja a controvérsia 
em torno do livro Coming of age in Samoa, de 
Margaret Mead (2001), em que ela é acusada 
de fantasiar a vida sexual das adolescentes de 
Samoa, como reflexo do seu próprio desejo de 
liberdade sexual na sociedade norte-americana 
(FREEMAN, 1983). Geertz (1988) chamou isso 
de ventriloquismo etnográfico. Roy Wagner 
(2010) desenvolve essa questão de forma 
brilhante em seu livro A invenção da cultura. 
A ideia, na obra, é a de que falamos de nós 
no outro porque não conseguimos (ou não 
podemos) falar de nós mesmos de forma aberta; 
ou porque é justamente o choque com o outro 
que nos constitui, como sugere Wagner.

Rumo a abordagens pós-assimétri-
cas (simétricas, portanto)

O panorama traçado aqui é demasia-
damente simplificado; uma abordagem mais 
sistemática e menos linear do problema iria 
requerer muito mais espaço. Nossa intenção, no 
entanto, foi selecionar elementos específicos, 
para poder contrastá-los com novidades teóricas 
que vêm se desenhando em anos recentes. Esse 
panorama é constituído por ideias que, apesar de 
não serem necessariamente novas, têm ganhado 
saliência na produção de alguns autores da 
antropologia e de outras disciplinas, buscando 
desarticular a assimetria mencionada no início 
deste artigo, que, naturalmente, não se reduz à 
relação entre a antropologia e a educação (ver, 
por exemplo, Cordeiro, 2006; Tardif, 2002), 
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mas é um elemento fundante da relação entre 
o pensamento ocidental e as formas de ser e 
estar no mundo (em especial no que tange às 
maneiras tidas como não-ocidentais). 

As contribuições nesse sentido vêm 
de diversos campos intelectuais e políticos, 
e seremos capazes de mencionar aqui apenas 
alguns, de forma breve. Eles são, além da 
antropologia, os estudos sociais da ciência e 
tecnologia, os estudos culturais, a geografia, os 
estudos ambientais, a filosofia, a comunicação, 
o feminismo, o veganismo e os movimentos 
sociais de inspiração anarquista (como o 
Occupy Wall Street ou as primaveras árabes). 

De maneira geral, apesar da 
heterogeneidade das produções mencionadas 
a seguir, há um corpus conceitual que pode 
ser identificado como contendo as principais 
formulações dessa nova abordagem. 
Inicialmente, há o esforço de desmontar 
dicotomias fundamentais do pensamento 
ocidental, como natureza versus cultura e mente 
versus corpo. Para Bruno Latour, um dos autores 
centrais desse movimento, a modernidade não 
se caracteriza pelo desenvolvimento de formas 
de controle da sociedade sobre a natureza, mas 
antes pela impossível separação conceitual 
entre sociedade e natureza e pelos efeitos dessa 
forma de entender as coisas (LATOUR, 1994). 

Há também a crítica ao papel das 
perspectivas individualistas e liberais na forma 
como se constitui historicamente o pensamento 
sobre a realidade, além das práticas de 
conhecimento científico como formas de acesso 
a essa realidade – e o que resulta na reflexão 
sobre a existência social da ciência, mundo afora, 
como forma de colonialismo epistemológico (e da 
escolarização como instrumento civilizador; como 
se vê, por exemplo, no filme Schooling the world, 
2010). Não apenas o individualismo é duramente 
atacado como também as próprias ideias de 
identidade, e de cultura enquanto identidade 
coletiva, são questionadas. Muitas contribuições 
nessa área vêm de trabalhos etnográficos, 
especialmente os feitos na Melanésia e na Amazônia. 
Marilyn Strathern e Roy Wagner, a partir de suas 

pesquisas na Papua Nova Guiné, propõem a 
revisão do conceito de indivíduo como unidade 
social indivisível. Strathern (2006) menciona o 
conceito de divíduo, como parte da forma como 
seus interlocutores entendem os seres humanos 
no mundo; Roy Wagner (2001) usa a metáfora 
da holografia ao se referir ao mesmo fenômeno. 
Bruno Latour, por sua vez, em sua análise da 
ciência ocidental, critica a ideia de relativismo 
cultural (e de multiculturalidade), uma vez que aí 
se embrenha, de forma implícita, a necessidade 
da uni-naturalidade, ou seja, a existência de 
uma Natureza com N maiúsculo, transcendente, 
com a qual as culturas se relacionam de formas 
diferentes, mas, obviamente, com a qual a 
ciência ocidental se relaciona de forma especial, 
pois é a única capaz de entendê-la (LATOUR, 
1994, 2013). 

Eduardo Viveiros de Castro usa a crítica 
de Latour em sua análise do pensamento 
ameríndio, propondo que neste há, de forma 
reversa, um multinaturalismo: dentro do que ele 
e Tania Stolze Lima chamam de perspectivismo 
ameríndio, o pensamento indígena vê em grande 
parte dos seres vivos uma humanidade comum; 
sendo, no entanto, diferentes em sua natureza 
ou no mundo em que vivem, no sentido de 
que cada espécie tem uma existência distinta, 
o que implica um distinto ponto de vista. O 
ponto de vista não é aí tomado como elemento 
epistemológico da existência desses seres, mas 
sim como dimensão ontológica: o interesse de 
Viveiros de Castro e seus colegas não é entender 
qual ponto de vista têm os indígenas do mundo, 
mas sim que mundos são possíveis a partir de tais 
pontos de vista (VIVEIROS DE CASTRO, 2002).  

Ainda no espectro da quebra de dicotomias 
assimétricas, algumas obras e autores críticos ao 
individualismo e à centralidade do conceito de 
identidade no pensamento das ciências sociais 
e humanidades passam a ser identificados 
como parte dos movimentos pós-identitário 
e pós-humano. Judith Butler, por exemplo, 
uma das autoras mais importantes na análise 
sociofilosófica do gênero e da sexualidade, ataca 
radicalmente a heterossexualidade de fundo do 
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pensamento ocidental, a mesma que produz as 
divisões de gênero e as correlações masculino/
social e feminino/natural (BUTLER, 1990). Aqui 
se manifesta, novamente, a recusa à divisão 
entre natureza e sociedade, a qual postula que 
o fundamento da orientação sexual tem raízes 
biológicas, enquanto a construção de gênero é 
essencialmente cultural (ver também Ortner, 
1972). Butler defende que um feminismo libertário 
não pode se pautar no conceito do feminino, uma 
vez que esse é produto da heterossexualidade de 
fundo que sustenta a dominação masculina. A 
construção de um mundo de liberdade real deve 
buscar transcender identidades sexuais e de 
gênero. A identidade, como conceito, é parte do 
problema, não da solução.

De forma correlata, a relação entre 
os seres humanos e os demais seres vivos é 
problematizada. Alguns autores, e em especial 
Donna Haraway (1991) e Tim Ingold (1995), 
propõem que o excepcionalismo humano, ou 
seja, a representação da existência humana como 
singularidade inexplicável dentro do conjunto de 
seres vivos no planeta, é fruto da forma como 
o pensamento humanista europeu constituiu-se 
historicamente: não pelo que os humanos têm, 
mas pelo que os animais supostamente não têm – 
consciência, capacidade de raciocínio analítico etc. 
Ou seja, a animalidade é plasmada como condição 
para a construção da ideia de humanidade, e em 
oposição dicotômica a ela. No desenvolvimento 
dessa crítica, tais autores, em conversação intensa 
com outras disciplinas, como a primatologia e a 
zoologia, demonstram como animais como cães e 
primatas são capazes de criar soluções complexas 
para os problemas com os quais se defrontam, às 
vezes, incluindo o uso dos próprios seres humanos 
como recursos. Haraway (2003) argumenta, por 
exemplo, que uma das formas possíveis de se 
entender a relação histórica entre humanos e cães 
é que estes últimos se utilizaram dos humanos 
para aumentar suas chances de sobrevivência. 

A abordagem de Haraway é muitas 
vezes irônica, mas isso é mais do que mero 
estilo pessoal. Segundo a autora, uma das 
limitações mais sérias do pensamento científico 

ocidental é a sua necessidade de totalização, de 
coerência, de fechamento conceitual, enquanto a 
experiência da vida é marcada por parcialidade, 
por incoerência, pela necessidade de usar 
coisas incompatíveis para solucionar problemas 
práticos. A abordagem irônica, diz Haraway 
(1991), é o que permite fazer uso de coisas 
incoerentes de forma produtiva, como estratégia 
ao mesmo tempo epistemológica e política. 

Alguns autores, como Bruno Latour e 
Tim Ingold, ainda que cada qual à sua maneira, 
estendem essa crítica do excepcionalismo humano 
na direção de incluir aí os não humanos que não 
são seres vivos – as coisas e os objetos (LATOUR, 
2005; INGOLD, 2011). Latour (2005) propõe que o 
estudo de redes sociotécnicas, em que humanos 
e objetos participam e agenciam-se mutuamente, 
substitua abordagens que partem de conceitos 
apriorísticos sem lastro empírico, como o de 
sociedade. Não se deve explicar as coisas recorrendo 
à ideia de sociedade, mas, ao contrário, são as 
sociedades (e coletivos, grupos etc.) que devem 
ser explicados através da forma como humanos e 
coisas se associam e interagem, compondo redes. 
Haraway (1991), por sua vez, propõe o conceito 
de cyborg como metáfora para pensar a condição 
humana na contemporaneidade. A ideia do cyborg 
não apenas desarticula a oposição natureza versus 
sociedade, aqui materializada através das ideias 
de corpo/natural e tecnologia/social, mas também 
a ideia de corpo como totalidade orgânica de 
essência natural, contra a qual as diferenças são 
constituídas como incompletude. Somos todos 
cyborgs, diz Haraway, e essa noção é libertadora 
em si mesma. Adicionalmente, a resistência às 
formas de opressão do tecno-capitalismo não se dá 
por meio da evocação de uma noção transcendente 
de natureza, mas, ao invés disso, por meio da 
subversão dos usos da própria tecnologia, da qual 
nossa existência é indissociável. Para cyborgs, não 
há qualquer sentido no embate entre tecnofóbicos 
e tecnofílicos.

Um último elemento deve ser adicionado 
a esse sobrevoo conceitual: é a crítica à 
hipervalorização das dimensões cognitivas 
e analíticas nas formas de compreensão da 
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existência humana, em detrimento de outras 
formas de experiência do mundo e da vida. 
Novamente, muitos são os autores com 
contribuições importantes nessa área. Tim 
Ingold (2000), no entanto, destaca-se, inclusive 
em função da relevância de suas contribuições 
teóricas para as discussões a respeito do 
processo de aprendizado. Ingold (2000) 
defende que o conhecimento não é algo que 
possa ser transmitido, porque isso implicaria 
a estabilidade do mundo, como condição 
para a instabilidade do agente humano (que 
se transforma através do aprendizado). Ao 
invés disso, agentes humanos e não humanos 
constituem-se e constituem o mundo pela ação 
de forma mutuamente relacionada.

Humanos participam de um mundo em 
transformação, desenvolvem-se no mundo ao 
mesmo tempo em que o mundo desenvolve-se 
neles. Esse processo se dá com o desenvolvimento 
de habilidades, de improvisação criativa ao longo 
de linhas de ação e de vida, bem como de formas 
de habitação – no sentido de coexistência dinâmica 
entre humanos e não humanos, dentro de fluxos 
de energia e substância. A distinção entre cognição 
e as demais faculdades humanas faz pouco 
sentido se o processo é tomado em sua inteireza: 
o engajamento com e no mundo, dessa forma, ao 
invés da representação do mundo, é o que passa a 
ser objeto de atenção. O espaço e o tempo deixam 
de ser dimensões ontológicas dadas e passam a 
ser entendidos como as resultantes de processos 
relacionais complexos (ESCOBAR, 2010, p. 98).

As decorrências desse movimento crítico 
são bastante radicais. A ideia de natureza dá lugar 
a uma multiplicidade de mundos socionaturais, 
ou de naturezas-culturas. O foco da atividade 
de reflexão teórica deixa de estar colocado nas 
condições de pensamento e de construção da 
verdade e passa a ser a compreensão das formas 
de vida e de suas condições de existência. 
Essa valorização da dimensão ontológica, em 
detrimento das abordagens epistemológicas, vem 
sendo chamada de virada ontológica nas ciências 
sociais. A própria vida passa a ser entendida 
como indissociável das formas como os seres – 

vivos e não vivos – estabelecem relações entre 
si; ou seja, as ontologias são entendidas como 
fundamentalmente relacionais, influência tanto 
do pensamento de Deleuze e Guattari (1995) 
como da obra de Maturana e Varela (1995).

Além disso, o caráter fundamentalmente 
situado e contextualizado da experiência da vida 
implica a necessidade de reconhecer a inevitável 
parcialidade de qualquer forma de conhecimento. 
O conhecimento funciona no mundo por meio 
de associações estratégicas e irônicas, como diz 
Haraway (1991), e não com base em totalizações 
universalizantes. Essa postura teórica coloca os 
autores mencionados em estreita proximidade com 
importantes movimentos sociais contemporâneos. 
As ideias e práticas de ação descentrada e 
distribuída, fundadas no reconhecimento da 
parcialidade e da conectividade como condições 
de existência, fazem com que algumas fronteiras 
que separam a produção intelectual acadêmica 
e a ação política direta se dissolvam. De forma 
correlata, divisões disciplinares – história, 
geografia, biologia, antropologia, política – fazem 
ainda menos sentido do que faziam no passado. 

De modo geral, há um forte direcionamento 
para a horizontalização do pensamento 
social. Alguns autores, como Arturo Escobar 
(2010), referem-se a essa questão utilizando 
o termo ontologias planas – em oposição às 
características hierárquicas, binárias, estruturadas, 
transcendentes e representacionais que marcam 
paradigmas fortemente estabelecidos nas ciências 
sociais. A ideia de ontologias planas refere-se 
não apenas à horizontalidade, mas também às 
dimensões de complexidade, da auto-organização 
e da ontogênese. 

Consequentemente, há o esforço para 
desenvolver formas emergentes de ação política 
não baseada em formas identitárias essencializadas, 
ligadas a questões raciais ou de gênero, por 
exemplo. Além disso, a noção de que a realidade 
está em contínuo processo de constituição 
demanda atenção etnográfica constante a tais 
processos, em uma dinâmica em que entender o 
mundo, transformar o mundo e se transformar no 
mundo são coisas indistintas (GRAEBER, 2009). 
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Essa relacionalidade resulta, necessariamente, 
em uma nova política de responsabilidades, uma 
vez que, estando todos implicados em redes de 
conexões complexas, é preciso que as ações dentro 
de tais redes – humanas e não humanas – deem-se 
de forma responsável. Em segundo lugar, as formas 
das relações, os graus de conectividade e o modo 
como isso se vincula a processos globalizantes, por 
exemplo, são necessariamente variáveis. Uma vez 
mais, segundo alguns autores (ESCOBAR, 2010), 
isso requer o embasamento etnográfico de ações 
políticas, tomadas em sentido amplo. E, finalmente, 
tal condição de relacionalidade e conectividade 
implica a necessidade da consideração do outro 
ausente: aquele que é afetado pelas minhas ações, 
mas não está aqui – esse outro sendo agente 
humano, animal, ou coisa (MASSEY, 2005, p. 189).

Escobar (2010) refere-se a esse movimento 
intelectual como sendo uma ecologia política 
da diferença. E coloca, como seu desafio 
mais fundamental, o que seria talvez o ponto 
central de conexão entre o esforço político e 
intelectual dos autores da virada ontológica e 
o campo da educação: que tipo de maneiras 
de estar no mundo iremos criar – incluindo 
aí as que formam e educam –, de modo a 
materializar a sustentabilidade ecológico-
cultural do mundo e da vida? Nessa 
questão fundamental, fundem-se educação, 
antropologia, política, sustentabilidade e a 
experiência da vida e do mundo. 

Conclusão: condição de felicidade

As teorias sociais pautadas nas ontologias 
planas deslocam e põem em questão, de forma 
fundamental, a separação entre treinamento 
teórico e a etnografia como contexto especial 

de produção de conhecimento sobre o outro. 
Ao fazê-lo, constituem críticas radicais à 
antropologia da forma como essa se constituiu 
ao longo do século 20 e, portanto, às formas 
instituídas de educação antropológica.

Um detalhe importante, ainda que 
frequentemente negligenciado, é o fato de 
que os questionamentos trazidos pelos autores 
mencionados refletem, em grande medida, ideias 
desenvolvidas inicialmente por Paulo Freire e 
subsequentemente por educadores ligados à 
ecopedagogia. Ou seja, ainda que as circunstâncias 
não tenham alinhado as coisas dessa forma, seria 
plenamente possível que essa crítica à antropologia 
tivesse vindo, no Brasil, a partir da ecopedagogia. 
De qualquer forma, parece fato que existe 
agora um contexto inédito de possibilidade de 
alinhamento entre a educação e a antropologia, de 
uma construção de simetria real e de uma relação 
de colaboração mútua e significativa.

Na verdade, talvez essa colaboração seja 
mais do que a mera possibilidade de cooperação em 
condições simétricas, mas um imperativo. Uma das 
razões para tanto consiste no fato de que dizer que 
“é preciso ser feliz” (ou seja, é preciso construir as 
condições para a plenitude do devir) – ou, como 
colocou Oswald de Andrade em seu “ O manifesto 
antropófago” (1976), “a alegria é a prova dos 
nove” – não faz parte das tradições antropológicas. 
A educação, no entanto, há pelo menos quarenta 
anos, incorporou a ideia de ser feliz como elemento 
integrante de sua razão de ser. É preciso, então, 
articular o trabalho do ser feliz com o falar sobre 
o outro (antropologia), e tratar ambos como partes 
fundamentais das formas como somos e estamos – 
eu e o outro – no mundo; de como nos refazemos 
no mundo ao refazer o mundo (ecoeducação), ou 
de como nos mundificamos.
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Contribuições metodológicas para a análise dos sentidos 
em um estudo sobre atividade docente
 
Vanessa Cristina da SilvaI

Claudia Leme Ferreira DavisII

Resumo

O presente artigo tem por objetivo realizar uma discussão a respeito 
do método utilizado em uma pesquisa que visa a identificar e explicar 
os sentidos e significados da atividade docente. A pesquisa é de 
caráter qualitativo e está fundamentada nos pressupostos teórico-
-metodológicos da psicologia sócio-histórica. Condizente com a 
linha teórica escolhida, opta ainda pela proposta metodológica 
de Aguiar e Ozella (2006), que sugerem a construção e a análise 
de “núcleos de significação”. Dentre as categorias de análise 
oferecidas pelo referencial adotado, a fundamental para a pesquisa 
é a de sentido. A pergunta que move este estudo, frequentemente 
feita por muitos pesquisadores ou que , pelo menos, deve ser, é: 
como a escolha do método e dos procedimentos pode contribuir 
para a realização da análise? Sendo assim, a principal discussão 
que este artigo suscita – e, portanto, seu tema fundamental – é 
a contribuição de procedimentos já notórios, como a entrevista 
individual recorrente, e de procedimentos não tão usuais, como 
os recursos de sensibilização, nesse tipo de análise que busca a 
apreensão dos sentidos da atividade docente. O resultado da pesquisa 
evidencia que uma nova forma de entender e trabalhar com esses 
procedimentos pode possibilitar um maior domínio e envolvimento 
do pesquisador com o processo investigativo e, sobretudo, ampliar o 
alcance construtivo-interpretativo da análise. A conclusão assinala a 
necessidade de empregar novos instrumentos para análise dos sentidos. 
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Methodological contributions for the analysis of 
meanings in a study on teaching

Vanessa Cristina da SilvaI

Claudia Leme Ferreira DavisII

Abstract

This article aims to discuss the method used in a qualitative study 
intended to identify and explain the senses and meanings of teaching. 
It is based on the theoretical and methodological assumptions of 
historical social psychology and the methodological proposal of 
Aguiar and Ozella (2006), who suggest the construction and analysis 
of  “nuclei of meanings”. The categories of analysis provided by such 
framework include one that is fundamental for research: meaning. 
The question which drives this study and is or should be frequently 
asked by a number of researchers is: how may the choice of method 
and procedures contribute to analysis? Thus, the key subject of and 
the major discussion this article generates is the contribution of 
well-known procedures such as recurrent individual interviews and 
of procedures which are not so usual, such as awareness raising 
resources, in this kind of analysis that seeks to apprehend the 
meanings of teaching. The research has evidenced that a new way of 
understanding and dealing with these procedures fosters researchers’ 
greater mastery of and involvement in the investigation process and 
may, above all, enhance the constructive-interpretative potential of 
the analysis. Finally, it indicates the need to employ new tools for 
the analysis of meanings. 
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Introdução

Este artigo tem como objetivo apresentar 
e discutir questões relacionadas ao método 
utilizado para a produção de conhecimento 
sobre os aspectos subjetivos da atividade docente 
em uma pesquisa de mestrado em educação, 
especificamente em  psicologia da educação, 
pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). A pesquisa, intitulada Um 
arte-educador no ensino não formal: um estudo 
dos sentidos e significados da atividade docente 
de arte e cultura em medida socioeducativa, está 
ancorada nos pressupostos teóricos da psicologia 
sócio-histórica, especialmente nas questões de 
método para Vigotsky (2004), e incorpora as 
contribuições teórico-metodológicas de Aguiar 
e Ozella (2006) quanto à construção e análise de 
“núcleos de significação”.

Neste texto, enfatiza-se uma discussão 
sobre os procedimentos de produção de dados 
para a construção dos “núcleos de significação”, 
a saber: a entrevista individual recorrente e a 
utilização de recursos de sensibilização, como 
instrumentos audiovisuais e de arte. É cada vez 
mais evidente que, para a apreensão dos sentidos, 
neste caso, os sentidos da atividade docente, 
a diversidade de instrumentos metodológicos 
apresenta-se como uma demanda, pois interpretar 
a palavra com significado em seus mais diferentes 
prismas, aspectos e conjunturas possibilita que o 
discurso seja dito a partir de múltiplos lugares e 
pontos de vista, qualidade que pode enriquecer 
todo o processo de análise. A experiência da 
alteridade permeada por recursos artísticos 
coloca o pensamento do sujeito em movimento, à 
medida que possibilita o exercício da imaginação. 
Faz-se importante esclarecer que os “núcleos 
de significação” constituem um método que 
contribui para o processo de análise dos sentidos. 
Dessa forma, a metodologia apresentada requer 
compreender o sujeito e, mais particularmente, 
a zona mais profunda e fluida de seus sentidos 
pessoais, e é utilizada em pesquisas acadêmicas 
para estudar diversos assuntos, mais comumente 
aqueles relacionados à educação, tais como: 

sentidos atribuídos pelos professores à formação 
inicial, sentidos produzidos pelo professor da 
educação infantil acerca da educação inclusiva, 
sentidos atribuídos à promoção da alimentação 
saudável na escola por professora do ensino 
fundamental, entre outros. 

A relevância teórica da discussão proposta 
é justamente apresentar a contribuição da 
diversidade metodológica no movimento de coleta 
de dados e análise, uma vez que, na bibliografia 
existente, poucos são os trabalhos que abordam 
essa temática.  De fato, a discussão que aqui se 
realiza pode revelar novos aspectos quanto à 
escolha e uso de instrumentos na atividade de 
pesquisa, permitindo, quiçá, o delineamento 
de novos parâmetros metodológicos para a 
produção de conhecimento sobre a atividade 
docente. No âmbito social, enfatiza-se a mudança 
de postura do pesquisador, que compreende 
a formação do ser humano e da sociedade em 
uma ação conjunta, contínua e intrínseca, ao 
evidenciar nuances do processo de construção 
de sentidos em um movimento que, por vezes, 
não é  linear, mas sim contraditório, uma vez 
que o protagonista da história, o ser humano, 
constitui-se em sua relação com o mundo, em 
sua complexidade e historicidade.

O método 

Considerações iniciais: abordagem sócio-histórica 
e escolha do procedimento

Ao buscar identificar e explicar os 
sentidos e significados que um arte-educador 
constitui para a atividade de arte e cultura que 
desenvolve junto a adolescentes cumprindo 
medida socioeducativa, entende-se ser 
fundamental especificar o percurso trilhado 
para focar o processo constitutivo dos sentidos. 
Destarte, é essencial ir além da aparência e 
alcançar uma visão mais aprofundada do 
fenômeno em estudo. 

Parte-se, assim, do empírico, constituído 
por elucubrações descritivas do objeto/fenômeno, 
para caminhar em direção a sua superação. 
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Para tanto, faz-se necessário um método que 
possa explicar e construir o fenômeno, em seu 
processo histórico (AGUIAR; OZELLA, 2006). 
De fato, a reflexão metodológica de Vigotsky 
(2004) para buscar novos meios de análise e 
de investigação em psicologia é impulsionada 
pelo que ele julgava ser o significado histórico 
da crise que essa ciência vivia. O autor supunha 
que essa crise tinha como manifestação externa 
a formação e a presença de diversas correntes e 
escolas, cada uma com propósitos distintos, que 
não se articulavam. Todavia, a origem da crise e 
sua maior problemática estavam profundamente 
ligadas à questão do método, ou seja, às 
categorias metodológicas e de análise, que não 
proporcionavam as condições necessárias para 
explicar o humano. 

Nesse sentido, Vigotsky (2004) entendia 
que a falta de um método adequado deveria 
ser superada, de modo a se construir uma nova 
ciência psicológica, capaz de explicar desde as 
reações mais simples de estímulo/resposta até 
as mais elevadas produções da consciência. Na 
União Soviética da época, a nascente psicologia 
russa deveria partir da análise das diversas 
teorias e sistemas – o freudismo, o behaviorismo, 
o gestaltismo, a psicologia genética etc. – para 
criticar cada uma delas, segundo os princípios e 
conceitos derivados do materialismo histórico e 
dialético de Karl Marx. 

Vigotsky (2004) defendeu a formulação 
de uma ciência psicológica geral, por meio de um 
método que conferisse unidade e conexão aos 
conceitos da psicologia e, ainda, especificasse 
seus objetivos, conferindo-lhe o status e o 
formato de uma ciência, e não de um aglomerado 
de fenômenos estudados mediante bases e/ou 
pressupostos falsos. O método de uma ciência 
concreta estrutura-se em suas bases filosóficas, 
mas só pode ser caracterizado pela natureza de 
seu objeto, sua construção e suas categorias de 
análise. O autor traz, no âmago de sua teoria, 
a junção da lógica e da história, como dois 
procedimentos inseparáveis na análise científica. 

Para Vigotsky (2007), três princípios são 
fundamentais na construção de um método. 

O primeiro refere-se à importância de analisar 
os processos e não os resultados de um dado 
fenômeno. A tarefa básica da pesquisa é, assim, 
reconstruir como se deu o desenvolvimento 
daquilo que está em estudo, “fazendo com 
que o processo retorne aos estágios iniciais” 
(VIGOTSKY, 2004, p. 64). Esse princípio trata, 
notadamente, das transformações qualitativas 
pelas quais o fenômeno passa.

O segundo princípio foca a explicação e 
não apenas sua descrição, distinguindo a aparência 
do fenômeno de sua essência. Não se descarta, 
certamente, o momento da descrição, pois há que 
descrever o empírico para organizá-lo. O central 
é ter em mente que a simples descrição não 
permite alcançar a gênese do fenômeno e 
suas relações dinâmicas e causais. É preciso, 
portanto, superar a descrição de sua aparência, 
para alcançar sua essência, isto é, as múltiplas 
determinações que a constituem. Como afirma 
Vigotsky (2007, p. 66), “o tipo de análise 
objetiva que defendemos procura mostrar a 
essência dos fenômenos psicológicos em vez de 
suas características perceptíveis”.

E, por fim, o terceiro princípio refere-
-se ao problema do “comportamento fossili-
zado”, já que, ao longo da história, alguns 
comportamentos vão se tornando mecânicos 
e automatizados, razão pela qual acabam sen-ão pela qual acabam sen- pela qual acabam sen-
do também naturalizados. Nesse processo, os 
comportamentos acabam por perder sua apa-
rência original, de modo que de nada adianta 
centrar a atenção em sua aparência externa: 
ela nada revela sobre sua essência. É como 
se, ao longo de seu desenvolvimento históri-
co, esses comportamentos tivessem esmoreci-
do e, na repetição contínua, sedimentado-se, 
tornando-se fossilizados. 

Não obstante, esses comportamentos 
constituem uma forma superior de 
comportamento humano, que pode ser 
facilmente confundida com uma forma inferior, 
dificultando sua análise. É necessário, então, ter 
clareza acerca das mudanças e dos processos 
pelos quais o comportamento passa, uma vez 
que “o pesquisador é frequentemente forçado 
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a alterar o caráter automático, mecanizado 
e fossilizado das formas superiores de 
comportamento, fazendo-as retornar a sua 
origem” (VIGOTSKY, 2007, p. 68). Com esse 
embasamento, o procedimento adotado para a 
análise dos dados foi o proposto por Aguiar e 
Ozella (2006), tendo por objetivo identificar e 
explicar os sentidos e significados que um arte-
-educador constitui para a atividade de arte e 
cultura que desenvolve junto a adolescentes 
cumprindo medida socioeducativa.

Conforme indicam Bogdan e Biklen 
(apud TRIVIÑOS, 1992) e Ludke e André (1986), 
na pesquisa qualitativa, a interpretação é o 
foco e o pesquisador é a chave do processo 
interpretativo, cabendo-lhe evidenciar qual 
é o significado do fenômeno para aqueles 
que o vivem. Ao iniciar a formulação de um 
projeto acadêmico, é relevante uma visão 
de pesquisa coerente com os pressupostos 
teóricos e metodológicos adotados. Dito 
isso, a interpretação não consiste em tratar o 
qualitativo como oposto ao quantitativo. Na 
perspectiva histórica e dialética, as abordagens 
quantitativa e qualitativa são parte de um 
mesmo todo; certamente distintas, são também 
complementares, na medida em que uma 
constitui a outra sem, contudo, se fundirem. Na 
perspectiva materialista, histórica e dialética, 
o “método deve levar em conta o processo 
histórico de constituição do sujeito na relação 
com a realidade, inclusive as possibilidades de 
mudança nele gestadas por meio da pesquisa” 
(SOARES; BARBOSA, 2010, p. 45).

O sujeito da pesquisa

Para a escolha do sujeito, alguns critérios 
foram estabelecidos:

a) trabalhar como arte-educador em 
medida socioeducativa em um dos quatro 
convênios estabelecidos entre a Fundação 
CASA e as organizações não governamentais 
(ONGs) – Cenpec de São Paulo, Ação Educativa 
de São Paulo, Grupo de Amparo aos Doentes da 
AIDS (GADA) do interior de São Paulo, e Centro 

de Educação e Assessoria Popular (Cedap) do 
litoral de São Paulo – ou em ONGs parceiras na 
gestão da medida socioeducativa;

b) contar com ampla e heterogênea 
experiência no ensino de arte e cultura para 
alunos em medida socioeducativa, situação que 
permitiria ao arte-educador alcançar uma visão 
mais ampla de sua função;

c) ter expressado, durante os encontros 
de formação observados pela pesquisadora, 
falas adequadas e pertinentes para se cumprir o 
objetivo da pesquisa.

Com base nesses critérios, optou-se por 
trabalhar com um arte-educador que mantivesse 
vínculo com uma organização conveniada à 
Fundação CASA (critério a), dispondo de mais 
de dois anos de experiência (critério b), em pelo 
menos três centros educacionais (critério c). Na 
condição de técnica na área de arte e cultura, 
a pesquisadora pôde estabelecer contato mais 
próximo com os educadores dessa instituição, 
durante reuniões em que se discutiam o objetivo 
do trabalho e o desenvolvimento das atividades. 

A fala desses profissionais quanto à 
atuação em medida socioeducativa e o enfoque 
criativo das atividades com intencionalidade 
educativa foram tão impactantes que levaram 
a pesquisadora a frequentar outras ações 
culturais que realizavam. A partir dos critérios 
mencionados, dois sujeitos destacaram-se para 
a pesquisa, e, por razões de conveniência da 
pesquisadora, apenas um deles foi selecionado. 
Neste trabalho, para efeitos de sigilo, foi-lhe 
dado um nome fictício. A pesquisadora entrou 
em contato com o arte-educador para convidá-lo 
a participar do estudo e ele anuiu prontamente.

O sujeito do estudo, aqui batizado 
Lucas, 37 anos, nasceu em Anápolis, Goiás, é 
casado e pai de dois filhos. Ainda na infância, 
por volta de nove anos, trabalhava catando 
lixo em um aterro sanitário, juntamente com 
dois irmãos. Interrompeu os estudos no 2º 
ano do ensino médio, mas pretende voltar a 
estudar. Veio para São Paulo aos dezessete 
anos e, em meio a sua vivência atribulada de 
conflitos, teve um encontro decisivo com a 
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arte e começou a integrar um grupo de dança 
de rua. Há quinze anos, por meio do convite de 
um amigo que desenvolvia um projeto social 
ligado ao esporte, mais especificamente ao 
skate, iniciou sua carreira de arte-educador, 
ministrando dança de rua no S.O. S. Criança, 
instituição responsável por abrigar crianças 
e adolescentes em situação de rua e autores 
de atos infracionais. Não possui formação 
pedagógica, mas dentro em breve pretende 
cursar uma faculdade para discursar melhor 
sobre o conhecimento técnico. É presidente da 
associação de moradores de sua comunidade, 
localizada na periferia de São Paulo, 
comunidade essa que compreende de 3.000 a 
3.500 pessoas. Há quatro anos, ocasião em que 
a ONG iniciou o projeto artístico e cultural em 
medida socioeducativa, Lucas foi contratado 
e atualmente é um dos arte-educadores mais 
antigos e experientes do projeto.

A opção por um único sujeito não 
afeta o poder de generalização da pesquisa e 
é possível no quadro teórico e metodológico 
adotado. A generalização, na abordagem 
sócio-histórica, não permite estender seus 
resultados nem comparar fenômenos com base 
em sua aparente similitude. Ao contrário, a 
generalização, nessa modalidade de pesquisa, 
refere-se à capacidade explicativa do 
fenômeno, a ser buscada em seu desenrolar e 
em suas mediações constitutivas, ou seja, as 
relações estabelecidas e sustentadas pela teoria 
para entender o fenômeno podem proporcionar 
a expansão do conhecimento alcançado para 
além do sujeito particular estudado e, portanto, 
explicar uma parcela concreta da realidade 
própria de um dado contexto.

Procedimentos

Os procedimentos empregados neste 
trabalho para a obtenção das informações 
necessárias foram: a) entrevista individual 
recorrente, com o propósito de retomar 
as falas do sujeito tantas vezes quanto se 
julgasse necessário para alcançar uma melhor 
compreensão sobre o narrado; b) apresentação 

de dois vídeos, que mantinham clara relação com 
o universo do entrevistado – Se ela dança, eu 
danço e Lixo extraordinário –, ambos utilizados 
como recurso de sensibilização, ou seja, como 
meio de reavivar lembranças e sentimentos 
relacionados à história de vida do sujeito, na 
medida em que se acredita que as relações e 
situações vividas engendram a constituição dos 
sentidos e significados da atividade em geral e 
do docente em particular1; c) apresentação de 
variadas obras de arte de Candido Portinari, 
Alfredo Volpi, Caribé, Di Cavalcanti, Glênio 
Biancheci, Osvaldo Goeldi etc., que foram 
colocadas diante do sujeito para permitir que 
ele expressasse, por meio delas, o sentido da 
atividade artística e cultural que desenvolvia 
junto a adolescentes cumprindo medida 
socioeducativa. Partiu-se do pressuposto de que 
esse conjunto de obras artísticas mobilizaria 
emoções no sujeito e facilitaria o contato e a 
comunicação, como bem aponta Altenfelder 
(2006, p. 44):

A escolha de uma obra de arte foi utilizada 
como instrumento de coleta, pois, no 
nosso entender, a arte é uma linguagem 
que facilita a comunicação e a expressão 
dos sentimentos e emoções, permitindo 
que sentidos sejam expressos com maior 
facilidade, e proporcionando indícios que 
podem auxiliar o pesquisador a desvelar a 
realidade a ser estudada.

O procedimento empregado nos 
dois últimos parágrafos para aprofundar a 
investigação dos sentidos e significados da 
atividade artístico-cultural do participante 
junto aos jovens pode ser considerado como:

[...] recurso, todavia, é assumido, em 
geral, como instrumento projetivo, capaz 
de suscitar e de projetar, para fora do 
individuo, os elementos mais intrínsecos 

1- O primeiro vídeo mostrou a apresentação de dança de um jovem 
tentando vencer um concurso e o segundo apresentou trechos do 
documentário do artista plástico Vik Muniz, cujo trabalho transformou 
material reciclável em arte, e também a vida daqueles que trabalhavam e 
viviam em um lixão.



45Educ. Pesqui., São Paulo,  v. 42, n. 1, p. 39-51, jan./mar. 2016

da estrutura da estrutura e funcionamento 
da psique, mais precisamente dos aspectos 
emotivos, considerados em singularidade 
a partir de dados quase sempre apenas 
bibliográficos. (BARROCO, 2007, p. 21). 

Para fins de análise, tanto os relatos 
feitos durante a entrevista recorrente como 
os comentários do participante sobre as obras 
de arte e sua profissão foram gravados e 
posteriormente transcritos. 

O procedimento ético também compõe 
um aspecto imprescindível à produção de uma 
pesquisa. Assim, inicialmente, o entrevistado teve 
a oportunidade de ler e preencher o Termo de 
consentimento livre e esclarecido, o qual permitiu 
ao sujeito compreender o significado, o alcance 
e os limites de sua participação na pesquisa, 
assim como também a justificativa, objetivos, 
procedimentos e metodologia utilizada. Tal 
documento visa a esclarecer que a participação no 
estudo é completamente voluntária e que pode ser 
interrompida a qualquer momento, sem nenhuma 
penalidade. Durante o trabalho, o entrevistado não 
correu riscos ou desconfortos, uma vez que, para 
garantir sua privacidade, nem seu nome, nem o da 
instituição na qual trabalha foram revelados. Vale 
salientar, no entanto, que os resultados da pesquisa 
podem ser divulgados em publicações científicas, 
desde que os dados pessoais do sujeito não sejam 
mencionados. O Termo de consentimento livre e 
esclarecido foi encaminhado ao Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), juntamente com 
um ofício de apresentação do projeto e o termo 
de compromisso dos pesquisadores responsáveis. 

Em face da análise dos documentos 
mencionados, o referido Comitê aprovou a 
realização da pesquisa.

Encontros 

Foram realizados quatro encontros. No pri-
meiro, foram apresentados ao sujeito o projeto e 
o objetivo da pesquisa, bem como os instrumen-
tos que seriam utilizados na produção e na coleta 
dos dados de interesse. Nesse contato preliminar, 

agendaram-se ainda os dias e os horários mais ade-
quados para os próximos, de acordo com a dispo-
nibilidade do participante. No segundo encontro, 
foi feita a entrevista, seguindo um roteiro semies-
truturado, com perguntas abertas e fechadas.

 Aguiar (2006) salienta que a entrevis-
ta é um instrumento adequado para pesquisas 
que buscam apreender os processos psíquicos, 
principalmente os que envolvem os sentidos e 
significados que sujeitos constituem sobre um 
determinado fenômeno. Esse tipo de entrevis-
ta permitiu um diálogo bastante informal do 
participante com a pesquisadora, que se sentiu 
livre para retomar alguns assuntos, solicitando 
maiores explicações, algo que conferiu flexibi-
lidade ao processo (LUKE; ANDRÉ, 1986).

A questão norteadora da conversa foi a 
própria história de vida do participante: sua fa-
mília, naturalidade, formação profissional, iní-
cio de carreira, motivos da escolha profissional, 
concepção de educação, atuação em medida so-
cioeducativa, qual a relação entre arte e cultura 
com educação, conquistas, obstáculos, como é 
ser educador, entre outros questionamentos. 

O terceiro encontro foi iniciado com uma 
retomada da conversa mantida no encontro 
anterior para, depois, apresentar os dois vídeos, 
na tentativa de desencadear a reflexão sobre 
sua atuação docente a partir de lembranças de 
sua vida e atividade profissional e, em seguida, 
empregar as obras de arte como recursos de 
aprofundamento da investigação dos sentidos 
e significados da atividade artístico-cultural 
do participante junto aos jovens. Finalmente, 
o quarto e último encontro buscou oferecer 
ao entrevistado uma devolutiva, para que ele 
tomasse ciência dos resultados obtidos por meio 
de suas falas e, ainda, das conclusões alcançadas 
neste trabalho. Com o consentimento do 
participante, o trabalho final foi, em momento 
oportuno, discutido com os coordenadores do 
projeto Arte na Casa2 e seus educadores. 

2- A fim de firmar uma parceria com a Fundação Casa, a ONG elaborou 
um projeto, que prevê a realização de oficinas artísticas e culturais para 
adolescentes do programa de internação. As oficinas abarcavam quatro 
grandes áreas: artes do corpo, artes da palavra, artes visuais, artes 
cênicas. Cada uma delas subdividia-se em modalidades específicas, como, 
respectivamente, street dance, literatura, cinema e vídeo, teatro, entre outras.
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Apresentar o resultado da pesquisa 
para o entrevistado deve ser um compromisso 
ético do entrevistador para com o sujeito de 
sua pesquisa. É nesse momento que a pesquisa 
alcança um novo patamar, pois aufere o poder 
de transformar o sujeito e, por conseguinte, 
sua prática educativa. O sujeito pode ouvir seu 
discurso por meio de uma retomada proposta 
pelo entrevistador, o que gera um momento 
propício para a reflexão. Ao ouvir sua fala 
e perceber as contradições que permeiam 
sua concepção de si, do aluno e do mundo, 
o participante pode reavaliar suas ideias e 
práticas, o que, assim, permite um momento 
singular e egrégio, o surgimento, ou melhor, a 
constituição do novo.  

O destaque para a entrevista e 
os recursos de sensibilização: 
uma fértil discussão 

Convém, nesse momento do texto em 
que os pressupostos teórico-metodológicos e os 
procedimentos foram devidamente apresentados, 
aprofundar o processo da entrevista individual 
recorrente e dos recursos artísticos. 

A entrevista individual recorrente é o 
procedimento mais indicado e, portanto, o mais 
usual para obter as informações necessárias para a 
apreensão dos sentidos compreendidos no processo 
de construção dos “núcleos de significação”. Nessa 
modalidade de entrevista, após uma primeira 
leitura, o entrevistado deve ser informado, a fim 
de eliminar dúvidas, aprofundar contradições, e 
permitir uma análise quase conjunta do processo. 
É notório que a entrevista possibilita o acesso 
aos processos psíquicos fundamentais que nos 
aproximam das zonas de sentido, mas, sobretudo, 
deve-se frisar que esse é o momento no qual o 
sujeito da pesquisa se desnuda aos olhos do 
entrevistador, que deve ser astuto o suficiente 
para perceber quem é aparentemente esse sujeito, 
seus motivos e conflitos sobre a atividade que 
desempenha. Como já foi dito, a aparência, por 
vezes, não diz nada sobre a essência, mas é o 
ponto de partida para a apreensão dos sentidos.

Não pode haver pressa nesse momento 
que caracteriza a construção do vínculo, da 
confiança entre entrevistador e entrevistado. 
O sujeito deve sentir-se à vontade para 
compartilhar com o entrevistador experiências e 
lembranças por vezes dolorosas de seu passado 
e presente. Uma memória que vem à tona a 
partir de uma indagação do entrevistador pode 
parecer não ter clara relação com a pergunta, 
mas o olhar analítico, que é imperativo ao 
entrevistador, não pode deixar de estabelecer a 
fecunda relação de uma vivência aparentemente 
isolada com a situação real e social do sujeito.

Desse modo, a entrevista possibilita a 
construção da confiança, da escuta atenciosa 
e substancialmente analítica e, principalmente, 
permite que o entrevistador inicie o processo de 
conhecer o sujeito do estudo em profundidade. 
Muitas vezes, os procedimentos adotados em uma 
pesquisa já estão estabelecidos antes mesmo de 
se conhecer o sujeito. Assim, uma contribuição 
relevante da entrevista inicial está em, sobretudo, 
oferecer bases coerentes e consistentes para se 
delinear novamente os procedimentos utilizados 
de posse do conhecimento das características 
principais do sujeito.

No estudo em questão, o projeto inicial 
incluía apenas a apresentação das variadas 
obras de arte. Contudo, ao reconhecer o sujeito, 
o padrão estabelecido foi reavaliado. O resultado 
foi a introdução de um novo procedimento, em 
conformidade com os objetivos já estabelecidos, 
para a utilização de recursos de sensibilização 
e mobilização. A questão central desse novo 
instrumento – os vídeos  Se ela dança, eu danço 
e  Lixo extraordinário – esteve justamente em se 
tratar de elementos que fazem parte do mundo do 
sujeito no presente ou passado. Ficou evidente, até 
mesmo para o entrevistado, que a pesquisadora 
ouviu a história que lhe foi contada e se mostrou 
capaz de e interessada em trabalhar de forma 
especifica os seus fatos. O sujeito se reconheceu em 
cada história e homem apresentado no filme. Seu 
envolvimento foi intenso: emocionou-se, alegrou-
se, indignou-se, identificou-se, enfim, viveu 
e reviveu suas vicissitudes em um constante 
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movimento contraditório e complementar de 
olhar a si e agir no mundo.   

Quanto à apresentação do repertório 
artístico, que compreendeu variadas obras de 
arte, Lucas teve de escolher uma obra para, 
por meio dela, expressar os sentidos de sua 
atividade. Após observar atentamente todas 
as obras, o sujeito optou pela xilogravura 
intitulada Os pescadores, de Oswaldo Goeldi. 
Claramente, a pintura em preto e branco e o 
título são aspectos que mobilizam a reflexão 
do sujeito na tentativa de expressar os sentidos 
daquilo que faz. Os dois elementos pareceram 
permitir-lhe um olhar mais concentrado e 
focado em si mesmo. De fato, 

[...] os afetos, as emoções e os sentimentos 
são revelados nos desenhos, pelo uso das co-
res: a quantidade de colorido, seja referente 
ao número de cores diferentes utilizadas, seja 
quanto à área ou o escopo do colorido; o uso 
de tons claros ou escuros; o transbordamento 
da cor sobre o contorno do desenho; a esco-
lha de determinadas cores; o riscar em tra-
ços fortes; o misturar cores para a produção 
de nuances. A cor tem sido considerada em 
oposição à forma, quanto ao significado bá-
sico: enquanto expressaria a vida emocional 
e afetiva, a forma representaria as atividades 
intelectuais. (VAN KOLCK, 1984, p. 51-52).

Na obra escolhida por Lucas, o preto 
predomina, de modo que apenas o contorno 
do corpo das pessoas retratadas é visto. Suas 
silhuetas, marcadas somente por uma tênue 
linha branca, separam-nas do fundo preto 
da tela. O preto, por sua vez, parece “indicar 
vida interior sombria, depressão, conflitos não 
solucionados, tristeza, inibição e repressão” 
(VAN KOLCK, 1984, p. 52). Para Lucas, a 
atividade do pescador e sua própria possuem 
estreita relação, motivo pelo qual a gravura foi 
escolhida, como revela a sua própria fala:

Porque os caras são pescadores. Esse é o... 
é... Às vezes, a relação que eu faço com 

meu trabalho é assim é... nós vamos é... às 
vezes, a gente... Eu vou pescar e eu sinto 
que [no trabalho] que tô indo para uma 
pescaria, entendeu? Mas o título mesmo de 
pescador vem muito ao encontro, porque 
eu faço esse papel de pescador, eu encontro 
pessoas...

As falas acima sugerem que, para Lucas, 
sua atividade é semelhante à do pescador, 
pois, se este almeja encontrar, buscar o peixe, 
o educador pretende encontrar pessoas, um 
dos vários sentidos que constituiu para sua 
atividade. O peixe representa, para o pescador, 
alimento, o sustento de sua vida. E as pessoas, 
são como joias raras, diamantes brutos, fonte 
de inspiração para Lucas. 

A contribuição do uso desse tipo de 
repertório artístico está em compreender 
que o sujeito não escolhe somente a pintura 
anunciada na obra, mas todo o seu contexto de 
cores, título, tempo e espaço. Ele imagina quem 
são aqueles seres desenhados, o que fazem e 
como fazem e, a partir de então, expressa-se 
de forma fluida e criativa ao tecer elucubrações 
sobre o sentido de sua atividade.

Tanto os vídeos quanto as obras de arte 
funcionaram como catalizadores de emoções, 
pensamentos e palavras do sujeito. Diante dos 
vídeos, Lucas, pareceu estar frente a frente 
com circunstâncias já vistas e vividas, fato que 
auxiliou sua expressão e comunicação. O sujeito 
teve como pano de fundo a história de outro ser 
e, na presença desse recurso, fez juízos de valor, 
criticou e desenvolveu uma linha de pensamento 
que muito revela sobre seu modo de sentir, 
pensar e agir no mundo. E, perante as obras 
de arte, ele fez sua escolha sem pressa. Olhou 
atentamente obra por obra, até que, em um 
determinado momento,  parou e observou todos 
os detalhes daquela gravura. Nesse momento, o 
olhar e pensamento do sujeito foram postos em 
movimento, pois concentrou a análise das figuras 
na pintura e ao mesmo tempo se expandiu ao 
encontrar, na figura, elementos para expressar os 
sentidos subjetivos de sua atividade. 
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Análise

É fundamental afirmar, neste momento, 
que entendemos a palavra com significado 
como a primeira unidade a destacar-se nessa 
fase ainda empírica da pesquisa. Conforme 
orientam Aguiar e Ozella (2006), as falas do 
sujeito, tanto na entrevista quanto no relato 
da escolha de uma dada obra de arte capaz de 
expressar e traduzir a atividade que realizava, 
foram transcritas e lidas inúmeras vezes. Em 
seguida, foi feita uma primeira organização dos 
temas tratados, considerando sua frequência e 
carga emocional. 

Obteve-se, assim, um primeiro 
agrupamento, denominado pré-indicador — 
formado simplesmente pelas falas, frases, 
expressões ipsis litteris do entrevistado. 
Identificados esses temas — os pré-indicadores, 
eles foram aglutinados por similaridade, 
proximidade, complementaridade e contradição, 
originando o que se denominou indicadores. 
Finalmente, a releitura do material e dos 
indicadores aglutinados permitiu a articulação 
dos indicadores, que formaram e geraram os 
núcleos de significação, por meio dos quais se 
procurou desvendar os sentidos e significados 
que um arte-educador constitui para a 
atividade de arte e cultura desenvolvida junto a 
adolescentes cumprindo medida socioeducativa. 
Convém esclarecer que cada grupo de pré-
indicadores, aglutinados segundo os critérios 
acima citados, foi nomeado pelo pesquisador 
por um título que expressa a principal temática 
daquele grupo de pré-indicadores. De tal modo, 
o indicador é justamente o título construído 
pelo pesquisador para aquele grupo de pré-
-indicadores. Esse movimento construtivo- 
-interpretativo perfaz todo o processo desde o 
inicio e é extremamente importante, já que o 
pesquisador, ao interpretar e construir o nome 
do indicador e núcleos de significação, deve se 
ater à essência do fenômeno abordado nesse 
grupo, isto é, o título/nome dado ao indicador 
e núcleos deve expressar o cerne da questão. 
Do contrário, as análises nada exprimem do 

sujeito e de sua atividade e, por conseguinte, 
não cumprem o objetivo da pesquisa. Por 
exemplo, um grupo de falas destacadas por sua 
frequência e carga emocional foi aglutinado por 
sua similaridade ou contradição, como: “Não 
tem como você dançar sem fazer matemática 
porque você precisa contar os tempos”; “Música 
com matemática estão revolucionando, uns 
caras fantásticos”; “Então, formas como 
essas caminham bem, você trabalha na dança 
gravidade, que é física!”; “A gente acaba falando 
pouco da dança porque tem um objetivo maior 
que a própria dança, entre outros”. Esse conjunto 
de falas do próprio entrevistado, por meio da 
interpretação do pesquisador, recebe um título, 
ou seja, foi nomeada por indicador Articulação 
educação e cultura: revolução. Esse indicador é 
agrupado com um ou mais indicadores, como 
Atividade transformadora — Eles encontram de 
tudo no mar: as necessidades deles. Assim, os 
indicadores, ao ser agrupados, constroem a sua 
máxima expressão, o núcleo de significação 
Sentidos e significados da atividade de arte e 
cultura em medida socioeducativa: revolucionar 
para transformar.

Cada núcleo foi analisado, em um 
primeiro momento, procurando-se compreender 
melhor os assuntos nele tratados, uma análise 
aqui denominada intranúcleo. Destarte, a 
pesquisadora percorreu a fala do sujeito com o 
propósito de desvelar aquilo que era nele único 
e singular: sua história de vida. Ademais, pode-
-se afirmar que, ao investigar a trajetória de um 
representante dessa categoria de profissionais, é 
possível também agregar algum conhecimento 
sobre o coletivo profissional ao qual pertence, 
pois a construção dos sentidos subjetivos 
mantém uma relação dialética com o social.

Os cinco núcleos de significação 
tecidos neste estudo trouxeram aspectos 
importantes para a apreensão dos sentidos 
que aparentemente Lucas constitui da sua 
atividade profissional. No esforço construtivo- 
-interpretativo, as inferências feitas nos núcleos 
de significação tiveram o propósito de alcançar 
sínteses cada vez mais organizadas e, assim, 
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permitir uma maior aproximação das zonas de 
sentido do sujeito.

Por fim, foi realizada uma análise 
internúcleos, tentando construir a trama 
interpretativa que liga todos os núcleos entre si, 
desvendando os aspectos centrais do sujeito e, 
além disso, expandindo, por meio de teorizações, 
o conhecimento alcançado para o campo da 
educação. O movimento analítico tenta, portanto, 
organizar o caráter caótico do empírico, o 
concreto-dado, para, via sucessivas abstrações, 
alcançar outro, organizado, o concreto-pensado:

Isto quer dizer que o objetivo da pesquisa 
é explicar o concreto, ou seja, a realidade. 
Para isto é preciso transpor, pela faculdade 
de abstração, o concreto dado para nossa 
mente, produzindo assim o concreto-
pensado, que é na realidade o concreto 
dado transposto para mente humana. 
Após, feita esta transposição, deve se 
voltar novamente o concreto pensado para 
o concreto dado, pois os dois devem estar 
em íntima relação. Afinal, se fosse de outra 
forma, a pesquisa não teria sentido, na 
medida em que não conseguiria explicar 
a realidade, fim último de qualquer 
pesquisa realmente compromissada e livre. 
(SANTOS, 2004, p. 8).

Segundo Altenfelder (2006), é possível 
voltar novamente ao empírico, certificando-se 
de que um maior entendimento do fenômeno 
é alcançado. A função do pesquisador não 
é, portanto, apenas a de coletar dados e/ou 
produzir informações, mas sim a de construí- 
-los com base na relação que os dados mantêm 
com o entrevistado e com a realidade. A 
tentativa é alcançar um novo saber, pois “o 
conhecimento produz-se em um processo 
construtivo-interpretativo do pesquisador sobre 
as expressões múltiplas e complexas do ser 
estudado” (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 47).

A análise internúcleo não é uma repetição 
ou resumo dos aspectos já tratados nas análises 
anteriores. O seu princípio está precisamente 

em identificar e apresentar analiticamente 
a relação de aspectos que estão presentes em 
todos os núcleos de maneira direta ou indireta, 
enfatizando assim a unicidade da análise. Por 
exemplo, para entender os sentidos subjetivos 
da atividade de Lucas, mote do quinto núcleo, 
foi fundamental compreender sua concepção 
de educação, de homem, de mundo, de teoria 
e prática, assuntos tratados em outros núcleos, 
mas que estão presentes de forma indireta nos 
sentidos de sua atividade. A análise internúcleos 
deve trazer algo novo ao revelar, por meio da 
articulação dos núcleos, a relação imbricada em 
seus mais diversos elementos.    

A análise é um momento extremamente 
basilar para a pesquisa, pois confere a sua legi-
timidade e excelência ao atestar se os objetivos 
foram ou não alcançados. A construção analítica 
é uma tarefa complexa que exige do pesquisador 
tanto inspiração quanto transpiração. Ele deve 
retomar os elementos fundamentais da pesquisa, 
como tema, problema, objetivo, relevância e re-
ferencial teórico, a fim de transcrever uma aná-
lise coerente. E é nesse momento da construção 
da análise que a escolha do método e dos proce-
dimentos empregados é posta em xeque. 

A escolha do referencial teórico traz 
tanto possibilidade quanto limites à pergunta 
do pesquisador e oferece consistência e coesão 
ao trabalho apresentado. Demo (2009, p. 31) 
argumenta que “o referencial teórico representa 
o fiel da balança da pesquisa, porque é nele 
que se encontram soluções para a maioria das 
dúvidas, tais como: que dados interessam, que 
dados produzir, o que ler” e que “quando o 
pesquisador se sente perdido ou não encontra 
apoio para decidir se já fez o suficiente ou 
não, significa que seu referencial teórico não 
está à altura ou sumiu de vista.”  Ter claros 
os princípios e alcance do referencial teórico 
e metodológico escolhido orienta o olhar do 
pesquisador e, assim, subsidia a forma de se 
estudar o fenômeno.  

Na pesquisa em questão, o uso 
da entrevista individual recorrente e, 
principalmente, dos recursos de sensibilização 
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é decisivo no momento da análise, pois eles 
inquietam e instigam o pesquisador ao lhe 
oferecer elementos e informações que ainda não 
estão prontos ou acabados, mas que necessitam 
de sua leitura para ser compreendidos no todo. O 
sujeito frente à obra de arte é levado a expressar 
especialmente os sentidos de sua atividade, não 
obstante, nesse movimento, também aparecem 
seus desejos, pensamentos, impressões, atitudes 
e medos, elementos que muito exprimem sobre 
ele e que, portanto, são necessários para a 
construção de uma análise consistente e rica. 
Tal análise ganha um colorido vibrante através 
do olhar interpretativo do pesquisador. Assim, 
os procedimentos citados, a partir de uma nova 
forma de compreensão e utilização por parte 
do pesquisador, podem conferir uma análise 
de grande alcance, capaz de apreender mais 
precisamente o sujeito, seus sentidos e motivos 
de seus pensamentos e atividades ao revelar a 
unidade ação, pensamento e afeto.  

Conclusão

Para compreender o humano em sua 
contradição e historicidade, a produção de 
conhecimento lida com um material complexo: 
a vida humana e o seu sujeito. Assim, para 
identificar e explicar os sentidos da atividade 
docente, é necessário conhecer o homem em 
sua relação com o mundo social, uma vez que 
homem e mundo se constituem mutuamente 
em um movimento dialético. O homem, ao 
transformar a natureza, ou seja, seu universo 
social, transforma ao mesmo tempo a si próprio. 
A partir dessa concepção teórica de homem e 
mundo presente na psicologia sócio-histórica, a 
escolha do método é um passo importante, pois 
este deve estar condizente com os pressupostos 
teóricos. A construção e análise dos “núcleos 
de significação” é um método que surge para 
auxiliar o pesquisador no desafio de analisar 
o processo em sua gênese, privilegiando a 
explicação em sua essência e não apenas 
aparência e, principalmente, orientando uma 
análise que compreende o comportamento do 
homem em sua origem social. 

Posto tal desafio, é preciso inovar nos 
procedimentos utilizados para coleta de dados, 
a fim de operar um salto qualitativo nesse 
percurso. Sendo assim, aprimorar os objetivos 
e propósitos da entrevista inicial recorrente 
é um aspecto interessante a ser discutido e 
adotado.  Ouvir o sujeito e sua história de vida 
proporciona pistas para tecer considerações 
sobre quem se acredita ser o sujeito, os motivos 
e sentidos de sua atividade. E mais, conhecer o 
sujeito pode ser decisivo para que o pesquisador 
sinta a necessidade de trazer, em um segundo 
encontro, como recurso de sensibilização, 
um material escolhido especialmente para o 
entrevistado, por apresentar uma clara relação 
com o universo do sujeito. Na pesquisa em 
questão, esse tipo de material é caracterizado 
pelo termo sob medida. 

 Para os pesquisadores iniciantes, 
acredita-se que esse movimento é muito rico, 
pois pode elevar o nível de envolvimento do 
pesquisador com o processo investigativo e o 
alcance interpretativo da análise, extrapolando 
os horizontes do empírico. Por meio de 
recursos artísticos e audiovisuais, é oferecida 
ao sujeito a oportunidade de sonhar, imaginar, 
inventar, fazer analogias, e ao pesquisador, a 
possibilidade de construir novas hipóteses, 
histórias, interpretações, olhares. E, para ambos, 
o processo é permeado pela conquistada de 
novas práticas, de uma nova ação no mundo.

Ao afirmar que o ponto de partida para 
a apreensão dos sentidos é a palavra com 
significado, diversificar os procedimentos 
envolvidos nessa ação-situação em que a 
palavra é dita é imperativo.  

Assim, com base nas conjecturas 
perfiladas, a escolha do método e dos 
procedimentos pode contribuir para a 
realização da análise, à medida que eles 
orientam o pesquisador na apropriação de um 
suporte teórico necessário para a edificação 
de uma concepção de homem e mundo e para 
a construção de uma análise rica de aspectos 
interpretativos, gestados pelo contato tanto do 
sujeito quanto do pesquisador com recursos de 
sensibilização que atingem o sujeito em maior 
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profundidade e completude, ou seja, em sua 
cognição, afetos e atividades.

Desse modo, o artigo presente não 
pretende esgotar o assunto ou limitar as inovações 
dos procedimentos metodológicos a recursos 
artísticos, e sim enfatizar sua grande contribuição, 

ao elevar o nível da leitura interpretativa que 
confere corpo à análise e, ainda, ir além, abrindo 
novos horizontes para pesquisas que abordem 
e utilizem novos meios tanto para explicar o 
homem quanto para aproximar-se das zonas de 
sentidos da atividade docente.
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Resumo

A partir dos anos 1990, a América Latina foi palco de inúmeras 
reformas educacionais, fruto de recomendações de organismos 
internacionais, ditadas pelo modelo econômico neoliberal. Essas 
reformas materializaram-se, basicamente, na constituição de sistemas 
de avaliação, na ênfase na formação continuada de professores 
e na disseminação de tecnologias de comunicação e informação. 
O presente artigo tem como recorte a formação continuada de 
professores, visando a identificar, caracterizar e comparar políticas 
em curso no Brasil e no México, bem como a analisar estratégias de 
sua implantação, com especial atenção para as formas de apropriação 
das referidas recomendações em cada um dos países. Nesse exercício 
comparativo, partimos da concepção de que, embora sob uma mesma 
lógica, os projetos formativos expressam distintas conjunturas 
políticas e culturais, bem como tensões, disputas e interesses em jogo 
para sua implementação. Nesse sentido, é verdade que elas atendem 
antigas reivindicações ao colocarem o professor como centro de suas 
preocupações. No entanto, em linhas gerais, isso não implica que o 
professor seja considerado como sujeito político da ação da formação e 
do fazer docente; ao contrário, parte-se do princípio de que ao docente 
faltam elementos para educar, que devem ser supridos em cursos de 
formação continuada. Esses, ao centrarem-se na certificação (Brasil), ou 
na obtenção de pontuação para progressão na carreira (México), podem 
resultar em mais um elemento de sobrecarga de trabalho. Ainda assim, 
muitas vezes os professores inventam formas de apropriação desses 
cursos não previstas pelas políticas, construindo novas significações 
para o trabalho docente.
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Abstract

Since the 1990s, Latin America has been the scene of numerous 
educational reforms resulting from recommendations of international 
organizations, dictated by the neoliberal economic model. These 
reforms materialized basically in the establishment of assessment 
systems, the emphasis on the continuing education of teachers and 
the dissemination of information and communication technologies. 
In this article, we focus on the issue of continuing teacher education, 
aiming at identifying, characterizing, and comparing current 
policies in Brazil and Mexico. We also analyze strategies of their 
implementation, with special attention to the forms of appropriation 
of the proposals in both countries. In this comparative exercise, we 
start from the conception that, although under the same logic, the 
formative projects express different political and cultural contexts, 
as well as tensions, disputes and interests in their implementation. 
In this sense, it is true that they meet demands made by placing the 
teacher as the center of their concerns. However, in general, this does 
not imply that teachers are considered subjects of political action 
in their education and teaching activities; on the contrary, they 
start from the principle that the teacher lacks elements to educate, 
which should  be supplied in continuing education courses. Such 
courses, by focusing on certification (Brazil), or obtaining scores 
for career advancement (Mexico), may result in further overwork. 
Nevertheless, teachers often invent forms of appropriation of these 
courses unforeseen by the public policies, building new meanings 
for their teaching.
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A partir dos anos 1990, a América Latina 
foi palco de inúmeras reformas educacionais que 
atendiam à demanda não apenas da expansão do 
ensino, mas também da adequação da educação 
pública às mudanças da lógica de regulação 
capitalista, dado o diagnóstico da “ineficácia 
do sistema”. Fruto de recomendações de 
organismos internacionais, ditadas pelo modelo 
econômico neoliberal e orientadas pelo e para 
o mercado, essas reformas buscaram responder 
históricas demandas da educação básica, como 
qualidade e equidade, enfatizando a necessidade 
de inovação das escolas e trazendo as ideias de 
competência, efetividade e descentralização 
para o centro das políticas educacionais. Tais 
ideias materializaram-se, basicamente, a partir 
de três pilares: a constituição de sistemas de 
avaliação, a ênfase na formação continuada de 
professores e a disseminação de tecnologias de 
comunicação e informação.

A crescente influência das agências in-
ternacionais — sobretudo o Banco Mundial 
— e a lógica economicista-instrumental que 
permeia suas recomendações deram a essas 
reformas “um caráter homogêneo e homoge-
neizador — tanto na compreensão das realida-
des nacionais quanto em suas propostas, pa-
dronizando a política educacional na região” 
(KRAWCZYK; VIERA, 2006, p. 675). É possível 
apreender essa uniformidade nas Leis Gerais 
de Educação, promulgadas em diversos países 
da região na década de 1990. No Paraguai e 
República Dominicana, isso ocorreu em 1992; 
na Argentina e México, em 1993; na Colômbia 
e Bolívia, em 1994; no Uruguai, em 1995; no 
Brasil, em 1996. A passagem para a segunda 
década do milênio vê uma segunda onda de re-
formas, que também resultaram em novas Leis 
Gerais de Educação em diversos países. No caso 
do México, a reforma em curso caminha para 
a promulgação de nova lei. No do Brasil, ainda 
que não haja a alteração de sua Lei Nacional, o 
Decreto 6094 de 24 de abril de 2007, que dis-
põe sobre a implementação do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, institui 
uma nova estrutura na relação de poder entre 

o governo federal, estados e municípios, com 
base em um Plano de Ações Articuladas - PAR.

Isso, no entanto, não significa que a 
apreensão das recomendações não se concretize 
sem nuances: ainda que presas de um mesmo 
padrão, as reformas se concretizam em países 
com histórias distintas e que, portanto, lhes 
conferem especificidades locais.

O presente trabalho tem como foco a 
formação continuada de professores, visando a 
identificar, caracterizar e comparar políticas em 
curso no Brasil e no México1. A partir da análise 
documental e da realização de entrevistas 
com pesquisadores e formadores, buscou-
se perscrutar as estratégias de implantação 
dessas políticas, bem como suas formas de 
apropriação. Nesse exercício comparativo, 
partimos da concepção de que, embora sob uma 
mesma lógica, os projetos formativos expressam 
distintas conjunturas políticas e culturais, bem 
como tensões, disputas e interesses em jogo 
para sua implementação. Especial atenção foi 
dada às transformações que essas políticas vêm 
acarretando ao trabalho docente, na medida em 
que, como afirmam Bueno et al. (2012):

A multiplicação de cursos de formação de 
professores de níveis, extensão e modalidades 
diversas é uma das ênfases das políticas 
correntes, as quais têm favorecido, por meio 
de consórcios e parcerias diversas, a abertura 
crescente para a entrada de empresas privadas 
no terreno antes reservado à atuação do Estado. 
O agravamento das condições de trabalho 
dos professores e a qualidade insatisfatória 
de muitos desses programas têm acirrado o 
debate entre educadores e pesquisadores sobre 
essa questão, entre outras razões, pelo fato de 
que tais medidas levam ao questionamento 
das políticas voltadas à profissionalização e à 
carreira dos professores, bem a suas condições 
de trabalho (BUENO, et al. 2012, p. 3).

1- Trata-se de um recorte da pesquisa de pós-doutorado “Novos 
modelos de formação de professores em serviço em países da América 
Latina: México” (Processo FAPESP 2011/0984-7), vinculada ao Projeto 
Temático “Programas especiais de formação a distância e escolarização: 
pesquisa sobre os novos modelos de formação em serviço” (Processos 
FAPESP 2008/54746-5).
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Brasil e México: panorama 
socioeconômico e educacional

Se a ênfase na formação de professores em 
serviço passa a ser um dos pilares das reformas 
que tiveram lugar na América Latina a partir dos 
anos 1990, faz-se necessário reafirmar que, ainda 
que guardem similaridades, os contextos históri-
cos, políticos, econômicos e sociais de cada um dos 
países da região não podem ser tomados apenas 
em sua uniformidade. É nessa medida que apre-
sentamos, a seguir, alguns dados socioeconômi-
cos e educacionais de Brasil e México, atentando 
para seus desdobramentos para o âmbito da for-
mação de professores. Se são dados conjunturais, 
eles também expressam as contradições históricas 
e condições da formulação de tais políticas.

O Brasil é o país mais populoso da 
América Latina, com aproximadamente 195,5 
milhões de habitantes, um terço dos quais 
contando menos de 20 anos. Já o México possui 
uma população significativamente menor e mais 
jovem, ainda que ocupe o segundo posto em 
número de habitantes: cerca de 110,6 milhões, 
40,6% dos quais com menos de 20 anos2.

Quando comparado ao Brasil, na virada 
da primeira década do milênio, o México possuía 
índices de desenvolvimento em geral mais 
elevados, como podemos ver na tabela abaixo:

Tabela 1 – Índices de desenvolvimento de Brasil e México

Desenvolvimento Brasil México

Produto Interno Bruto per capita (2012) 11.585 15.750
GINI* (2010) 0,559 0,481

Índice de desenvolvimento humano (2011) 0,718 0,770

Posição segundo o índice de 
desenvolvimento humano, em relação à 

América Latina (2011) 
11 5

Esperança de vida ao nascer (2010-2015) 73,5 anos 77,2 anos

Mortalidade infantil – menores de um ano 
(2009) 20‰ 15‰

Fonte: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 
(SITEAL).
* Indicador de desigualdade de renda que varia de 0 a 1, sendo 0 em uma 
situação na qual toda a população possuísse uma renda equivalente, e 1 se 
apenas uma pessoa detivesse toda a riqueza do país.

2- Fonte: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América 
Latina (SITEAL).

No entanto, esses índices não se traduzem 
em melhores condições de vida para grande 
parte da população mexicana. Em 2010, segundo 
dados publicados pelo Sistema de Información 
de Tendencias Educativas en América Latina, 
36,3% dos mexicanos se encontrava abaixo 
da linha da pobreza (ante 20,9% no Brasil) e 
13,3% abaixo da linha de indigência (6,1% no 
Brasil). Quanto à situação laboral, ainda que o 
México possuísse uma das mais baixas taxa de 
desocupação3 entre os países da América Latina, 
ficando acima apenas de Bolívia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, República Dominicana 
e Venezuela, há que se considerar que grande 
parte dos trabalhadores mexicanos é presa do 
trabalho informal e/ou precarizado:

Tabela 2 – Situação laboral de Brasil e México

Situação laboral (2010-2011) Brasil México

Taxa de desocupação 7,4% 6,0%

Trabalhadores no setor informal 18,3% 40,0%

Trabalhadores precarizados 22,3% 59,7%

Fonte: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 

(SITEAL).

A amplitude do trabalho informal no 
país norte-americano parece ser um importante 
elemento a se levar em conta no estudo 
sobre políticas de formação de professores. 
Com uma experiência laboral marcada pela 
precariedade, o trabalho docente aparece como 
possibilidade de ingresso e permanência no 
mercado de trabalho formal, e, ainda que com 
baixos salários, significa a possibilidade de 
ascensão social para uma parcela considerável 
da população. Esse é o status de que goza a 
maior parte dos os 1,2 milhões de docentes de 
educação básica mexicanos4 (os brasileiros são 
cerca de 2 milhões5).

Os índices relativos à escolarização dos 
dois países, embora venham apresentando 

3- Taxa de desocupação (ou desemprego aberto): percentagem das 
pessoas desocupadas, em relação às pessoas economicamente ativas.
4- Dados de 2010. Fonte: SEP.
5- Dados de 2010. Fonte: Ministério da Educação (MEC)/ Instituto 
Nacional de Pesquisas (INEP).
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melhoras nas últimas décadas – com a 
universalização da educação primária e 
progressivo aumento do grau de formação 
da população – expressam os problemas 
dos sistemas nacionais de ensino desde sua 
configuração. Não é nossa intenção reduzir a 
análise de uma realidade educativa a rankings 
e índices abstratos. De todo modo, esses 
índices nos ajudam a compreender, na forma 
de sobrevoo, a dimensão dos desafios que 
professores e alunos enfrentam diariamente.

Tabela 3 – Principais indicadores educacionais de Brasil e 
México

Indicadores educacionais 
(2010-2011) Brasil México

Taxa de escolarização (5 a 24 anos) 71,4% 69,9%

Taxa líquida* de escolarização primária 87,2% 95,9%

Taxa líquida de escolarização 
secundária 76,6% 71,9%

Porcentagem de alunos com 2 ou mais 
anos de atraso escolar 6,0% 7,4%

Analfabetismo na população de 15 
anos ou mais 8,6% 7,2%

Adolescentes de 15 anos na educação 
primária 13% 1%

Crianças de 11 anos não escolarizadas 1% 2%

Adolescentes de 17 anos não 
escolarizados 27% 42%

Adolescentes de 17 anos que 
abandonaram a escola no nível primário 6% 10%

Posição no PISA** (2012) 58 53

Porcentagem do PIB destinado à 
educação

5,2% 
(2009)

3,8% 
(2010)

Fonte: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 
(SITEAL) e OCDE/PISA
* A taxa líquida de escolarização expressa em que medida a população, 
que por sua idade deveria estar assistindo à educação de determinado 
nível, efetivamente está escolarizada nesse nível.
** Programme for International Student Assessment.

Em primeiro lugar, é importante 
ressaltar que os dados acima apresentados não 
contemplam as disparidades regionais, muito 
acirradas nos dois países. Como exemplo, 
temos o índice de analfabetismo: no México, 
varia de menos de 2,5% (estados no norte do 
país e Distrito Federal) a quase 19% nos estados 

mais pobres e com grande presença indígena6. 
Essa situação se repete no Brasil, onde o índice 
varia de cerca de 3% em alguns estados do sul, 
sudeste e no Distrito Federal, até por volta de 
20% em estados do nordeste7.

Em segundo lugar, cabe ressaltar 
que, por vezes, percentis escondem duras 
realidades. Ainda que estejamos atentos para 
os logros educativos mais recentes, a realidade 
é que a trajetória escolar de muitas crianças e 
adolescentes brasileiros e mexicanos é repleta 
de percalços. Embora o ingresso na educação 
formal esteja assegurado, o direito à educação 
não está garantido, na medida em que são 
acometidos por reprovações e exclusão da 
escola antes de completar a educação básica, 
ou permanência na escola sem usufruto do 
ensino. Muitas vezes, são presas de uma 
nova forma de exclusão, não apreensível por 
índices estatísticos: uma exclusão sutil, porque 
lenta, gradual, quase imperceptível, em que os 
estudantes permanecem nos bancos escolares 
e galgam suas séries, mas não obtêm uma 
formação sólida, resultando no que Bourdieu 
(1997) chama de “fracasso escolar relativo”.

Pois bem: é a partir da complexidade 
desse quadro que voltamos nosso olhar para as 
políticas de formação de docentes em serviço 
dos dois países.

Políticas de formação continuada 
de professores no Brasil

No caso do Brasil, a ênfase na educação 
continuada de professores que estrutura a 
política educacional, a partir dos anos 1990, tem 
como objetivo fundamental a profissionalização 
docente e a certificação em nível superior. 
Fornecer formação em nível superior em massa, 
dentro do menor espaço de tempo possível, aos 
docentes em serviço, constituiu a base de uma 
série de programas implantados em diversos 
estados e municípios do país.

6- Fonte: SEP. Dados de 2009.
7- Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Dados de 2011.
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Ancorados em acordos internacionais 
financiados principalmente pelo Banco Mundial, 
o Brasil, bem como demais países latino- 
-americanos, iniciaram uma verdadeira cruzada 
de formação docente. No caso brasileiro, grande 
parcela de professores tinha somente uma 
formação em nível médio e parte exercia a 
função de forma leiga. Mas a meta brasileira de 
em dez anos atingir a formação em nível superior 
dos professores não foi atingida, sendo revisto e 
ampliado o período para essa formação.

De acordo com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, 
caberia aos municípios e estados essa formação, 
na lógica constitucional de descentralização do 
poder central, e haveria necessidade de uma série 
de normatizações e a criação de fundos de apoio, 
visando a distribuir minimamente recursos 
para sua realização8, dentre outras medidas 
adotadas (KRAWCZYK, 2005). No entanto, as 
análises de pesquisadores brasileiros e latino-
-americanos têm apontado que o processo de 
descentralização tem acontecido muito mais 
em aspectos administrativos que delegam a 
estados, municípios e escolas as competências 
para gerenciamento de ações e de recursos, 
mantendo-se o controle referente ao poder 
de decisão das políticas e de mecanismos de 
avaliação nos governos nacionais (KRAWCZYK; 
VIEIRA, 2006).

Para essas autoras, a descentralização 
tem um significado específico no caso brasileiro: 
a normatização nacional de uma diversidade de 
redes que configuram o ensino público, desde o 
início do século XX. A presença do Ministério 
de Educação do Brasil junto aos entes federados 
é oficialmente estabelecida por meio da 
implementação do Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação (BRASIL, 2007). Trata-
se de acordo firmado entre o governo federal, 
estados, municípios e comunidade cuja 
finalidade é de, “mediante programas e ações 

8- FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério, 1996, e FUNDEB - Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, 2006.

de assistência técnica e financeira, realizar 
mobilização social pela melhoria da qualidade 
da educação básica” (BRASIL, 2007). 

O documento ressalta a importância da 
formação de professores, delegando aos estados 
e municípios a tarefa de “instituir programa 
próprio ou em regime de colaboração para 
formação inicial e continuada de profissionais 
da educação”. A avaliação da efetividade do 
Plano de Metas será medida pelo Índice de 
Desenvolvimento da Educação, oficialmente 
definido nesse Decreto, e pelo estabelecimento 
do Plano de Ações Articuladas (PAR) que 
destaca a realização de convênios entre estados 
e municípios com a federação, por meio de 
apoio técnico do Ministério da Educação.

As condições estruturais estavam 
lançadas para a expansão do sistema de 
formação continuada de professore, que se 
materializa em estados e municípios brasileiros 
com vistas a uma formação em massa e em 
curto período de tempo. Estima-se que mais de 
100 mil professores tenham sido titulados nesses 
programas. Mas como ocorre esta expansão?

A análise de Bello (2008) aponta que as 
políticas de formação continuada expressam 
tendências das discussões da formação no 
Brasil por meio de concepções pedagógicas 
abstratas, como professor-reflexivo, professor-
-pesquisador, professor autônomo, mediador 
das diferenças. Além disso, o eixo nuclear dos 
programas de formação está na aquisição de 
competências e habilidades, visando a habilitar 
o professor ao uso de novas tecnologias, 
para trabalhar com as diferenças, incentivar 
a autonomia, o aprender a aprender9, em 
consonância com concepções de aprendizagem 
que refletem modelos neoliberais ditados 
internacionalmente pelo Relatório Jacques 
Delors (1996).

Segundo Bello (2008, p. 75):

O Brasil adotou, prioritariamente, por 
promover a certificação superior de seu 

9- Confira Duarte (2012).
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quadro de professores da educação infantil 
e séries iniciais do ensino fundamental 
por meio de um modelo de formação 
em serviço organizado mediante a 
parceria entre instituições superiores de 
ensino (públicas e privadas), secretarias 
estaduais de educação e prefeituras. Foi 
ministrado por vários agentes educacionais 
(fragmentando-se, assim, as funções que 
tradicionalmente eram exercidas por uma 
só pessoa) e foi realizado normalmente 
fora do espaço universitário. É um modelo 
que se apoiou em apostilas padronizadas e 
foi oferecido em módulos, principalmente. 
Titulou uma grande massa de professores 
em um espaço de tempo inferior às 
graduações tradicionais e procurou 
utilizar recursos tecnológicos [...], ainda 
que muitas dessas intenções tecnológicas 
tenham ficado só no papel, dada a falta de 
recursos técnicos e financeiros.
 
Para realizar essa tarefa, os programas 

de formação continuada utilizaram diversas 
modalidades formativas, principalmente 
apoiadas em mídias interativas denominadas 
Tecnologias de Informação e Comunicação  
(TICs). Por meio delas, parte dos agentes 
educacionais encontra-se presencialmente com 
os professores em formação, atuando como 
tutores, orientadores de estudos e professores 
de turma, mas a maioria atua virtualmente por 
meio de videoconferências, teleconferências, 
learning space, cuja base do trabalho está em 
material impresso apostilado.

Outra parcela significativa da formação 
docente é realizada na modalidade denomi-
nada a distância, institucionalizada pela via 
da criação, em 1999, da Universidade Virtual 
Pública do Brasil (UniRede). Trata-se de consór-
cio formado por várias universidades públicas 
brasileiras que tem como objetivo “estudar, ela-
borar, sugerir, incentivar e apoiar políticas edu-
cacionais nacionais e regionais para expansão 
e melhoria da educação a distância brasileira 
junto aos órgãos de fomento, baseadas em dis-

cussões com seus associados” (BRASIL, 1999). 
Participam dessa formação tutores e mediado-
res que auxiliam os alunos a interagir com os 
recursos tecnológicos e com o material didático, 
o qual é produzido por professores das univer-
sidades. Portanto, cada vez mais amplia-se a 
extensão dessa modalidade de formação tanto 
em nível público, quanto no setor privado, mui-
tas vezes em parceria com o setor público. De 
cunho temporário e pontual para responder às 
necessidades locais ou regionais, os cursos de 
formação passam a ser vistos como um produ-
to a ser comercializado, instituindo-se um ver-
dadeiro mercado de formação em que todas as 
modalidades de formação e a extensão a vários 
segmentos sociais passam a ser valorizadas.

Políticas de formação continuada 
de professores no México

No México, a profissão docente é 
considerada uma profissão de Estado. Nessa 
medida, é o Estado que rege todo o processo 
de formação de professores, seja ela inicial ou 
continuada. É o Estado o órgão que define os 
currículos, programas e planos de ensino das 
escolas normais, instituições responsáveis pela 
formação inicial dos docentes, que se faz em 
nível superior desde 1984 (SANDOVAL, 2007). 
Assim como ocorreu na década de 1990 em muitos 
países da América Latina, no México, também 
foi implantada uma política de descentralização 
educacional, ali chamada de novo federalismo 
educativo. No entanto, essa descentralização parece 
ter ocorrido mais no campo de sua execução, 
que passou a ser responsabilidade dos estados, já 
que o planejamento, regulamentação, controle e 
avaliação das políticas – dentre elas as de formação 
inicial e continuada de professores — permaneceu 
a cargo do governo federal (ORNELAS, 2010).

Além disso, existe uma verdadeira 
separação entre as instâncias de formação inicial 
e formação continuada no interior da Secretaria 
de Educação Pública (SEP) – o ministério da 
educação mexicano –, que parece obedecer mais 
a critérios políticos que educacionais. Até a 
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década de 1990, a formação continuada não era 
prioridade nas políticas educacionais mexicanas. 
Aquelas que tiveram lugar durante boa parte 
do século XX tinham, em grande medida, um 
caráter de nivelamento acadêmico. Ou seja, 
ofereciam o equivalente à formação inicial a 
professores que já estavam em serviço, mas que 
não possuíam formação para tal (primeiro aos 
que não tinham formação em nível médio e, a 
partir de 1984, aos que não tinham formação 
em nível superior). No início dos anos 1990, 
dando continuidade à demanda do Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores de Educação (SNTE) 
pela “profissionalização docente” (ROSALES, 
2009) e a partir das discussões internacionais 
e das recomendações dos órgãos multilaterais, 
o México elaborou o Acordo Nacional para 
a Modernização da Educação Básica. Nesse 
acordo, entre outras coisas, havia a proposta 
de uma reforma curricular e de revalorização 
docente, que foi traduzida no Programa Nacional 
de Atualização Permanente de Professores 
da Educação Básica em Serviço (Pronap), 
implantado em 1995, e na configuração de 
uma carreira docente cuja ascensão era definida 
por um sistema de pontuação pelas atividades 
realizadas pelos professores.

Os cursos de formação continuada 
eram propostos e executados pelas secretarias 
estaduais de educação, sob a chancela da SEP. 
Os profissionais envolvidos nos programas de 
formação eram das próprias secretarias estaduais, 
muitas vezes professores comissionados como 
formadores. Em que pese a ênfase na formação 
continuada por meio de cursos que muitas vezes 
não resultavam em melhoria efetiva da qualidade 
da educação mexicana – ao contrário, acarretavam  
sobrecarga do professor que desejava obter a 
pontuação para ascender na carreira docente – e 
na desigual efetivação do programa nos estados 
da federação, o Pronap foi considerado um divisor 
de águas em relação às políticas educacionais 
direcionadas aos professores em serviço.

Em maio de 2008, é divulgada a 
Aliança pela Qualidade da Educação (ACE, na 
sigla em espanhol), documento base de uma 

nova reforma educacional posta em marcha 
pelo governo Felipe Calderón (2006-2012), 
assinado pela SEP e pelo SNTE. O documento, 
que aprofunda a determinação das políticas 
educacionais mexicanas pelo modelo neoliberal, 
propõe, entre outras coisas: a modernização 
das unidades escolares, inclusive com 
participação da iniciativa privada; mudanças 
na carreira docente, em que grande parte da 
pontuação do professor passa a ser definida 
pelo resultado de seus alunos nas avaliações 
nacionais e internacionais padronizadas; 
reformas curriculares e dos livros didáticos 
(SEP, 2008). Além disso, propõe a ênfase na 
profissionalização docente, com a criação de 
um novo programa de formação em serviço, 
o Sistema Nacional de Formação Continuada 
e Superação Profissional de Professores em 
Serviço (SFCSP).

No SFCSP, permanece o modelo de 
formação continuada assentada em cursos 
oferecidos aos professores, com base na 
pedagogia das competências. O pressuposto é que 
seria necessário suprir uma falta de conteúdos 
necessários para que o docente realizasse sua tarefa 
educativa a contento. A cada ano letivo, realiza-
se uma convocatória para que as instituições que 
assim o desejarem ofereçam suas propostas de 
cursos - universidades e outras instituições de 
ensino superior, públicas ou privadas, centros 
de pesquisa, instituições de ensino técnico, 
organizações da sociedade civil, empresas etc. 
Essas propostas passam pela avaliação de uma 
comissão de especialistas designada pela SEP e 
assim constituem-se os Catálogos Nacionais com 
a oferta de cursos selecionados. As secretarias 
estaduais de educação elegem aqueles que dizem 
respeito a seu estado e os disponibilizam aos 
profissionais das escolas - professores, diretores 
e equipe técnica.

A nova política de formação continuada 
vem sofrendo diversas críticas por parte de 
pesquisadores que se debruçam sobre o tema, 
entre elas: a) o fato de que foi uma política 
configurada e implantada pela SEP e pelo SNTE 
de forma vertical, sem a participação social 
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necessária para o sucesso do programa; b) a 
total separação da formação continuada da 
formação inicial; c) a concepção de formação 
continuada, baseada em conteúdos acadêmicos, 
que prescinde da própria experiência dos 
docentes; d) o caráter abstrato do documento 
que regulamenta a política, sem distinção de 
prioridades ou previsão para realizações de 
curto, médio ou longo prazo (MERCADO, 2008). 
Mas as críticas mais contundentes ao SFCSP 
referem-se ao fato desse sistema promover 
a entrada da iniciativa privada na formação 
continuada bem como a transferência de 
recursos públicos para instituições privadas.

Em que se pese o papel de destaque 
que ganha a formação continuada nas 
últimas décadas, o novo modelo aprofunda a 
responsabilização individual do professor pelas 
mazelas educacionais e estimula a privatização 

da formação docente. Ou seja, na política de 
formação continuada e na reforma que a 
sustenta, estão presentes elementos comuns às 
políticas educacionais de outros países latino- 
-americanos: a implantação de políticas de cima 
para baixo; a ênfase na avaliação padronizada 
de estudantes e professores; a responsabilização 
individual de estudantes e professores pelos 
resultados negativos obtidos nessas avaliações; 
os processos de privatização da educação 
pública, em seus diversos níveis e esferas.

Formação docente em serviço 
no Brasil e no México: exercícios de 
comparação

O recorrido realizado a respeito das 
políticas de formação de professores em serviço 
permite traçar o quadro comparativo 1.

Quadro 1 – Quadro comparativo de políticas de formação docente em Serviço de Brasil e México

A partir da década de 1990 BRASIL MÉXICO

Lei Geral de Educação 1996 1993 / em fase de transição para nova lei

Processos de descentralização

Divisão da responsabilidade pelos níveis 
de ensino entre as distintas esferas 
governamentais (municipal, estadual 
e federal), inclusive no tocante a seu 

financiamento

Descentralização em relação à execução 
das políticas, já que seu planejamento, 

financiamento e avaliação continuam a ser 
atributos do governo federal

Programas de formação continuada Múltiplos. Estaduais, municipais e locais
Nacionais.

PRONAP (1993-2009)
SFCSP (2009-2012)

Certificação dos docentes em nível superior Sim Não. Já eram titulados.

Instituições responsáveis pela formação 
docente em serviço

Principalmente universidades, em sua maioria 
públicas.

Até 2009: secretarias estaduais de educação. 
A partir de 2009: universidades públicas e 

privadas, secretarias de educação, empresas, 
ONGs

Ênfase no uso de EaD/TIC Sim Não

Fonte: Elaboração das autoras

Ainda que a descentralização seja a 
tônica das reformas educacionais que tiveram 
lugar nos países latino-americanos na década 
de 1990, entre eles Brasil e México, a forma pela 
qual ela é realizada não é homogênea. É verdade 
que, em geral, os processos de descentralização 

tiveram claros objetivos financeiros, vinculados 
à crise fiscal que acometia a região e que 
acarretaram a adoção do modelo gerencial 
do sistema educativo e a lógica de mercado 
(KRAWCZYK; VIEIRA, 2006). Mas isso não 
implicou necessariamente o enfraquecimento 
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do poder do Estado com relação a seu papel de 
provedor de educação pública.

No caso do Brasil, ainda que seu sistema 
educacional seja caracterizado por uma 
multiplicidade de redes e de políticas educativas, 
há um processo de recentralização do poder, 
mediante um conjunto de normatizações dadas 
pelo governo federal. No caso do México, o 
processo de descentralização é carregado de 
ambiguidades: se, por um lado, a transferência 
de responsabilidades aos estados foi real, por 
outro lado, houve a concentração de atribuições 
na SEP, resultando numa “constante tensão 
entre a federalização apregoada pelo governo 
(como é denominada a descentralização) e 
o centralismo burocrático que é a tendência 
dominante” (ORNELAS, 2010, p. 20).

Há princípios comuns nas políticas de 
formação em serviço desenvolvidos nos dois 
países nas últimas décadas. Eles apresentam-
-se, em realidade, não como políticas de 
atualização e de inovação — como o propalado nos 
documentos dos organismos internacionais — mas, 
em programas compensatórios (GATTI, 2008): 
pretende-se, por meio da formação continuada, 
suprir uma deficiência na formação inicial dos 
docentes. Nessa medida, há uma mescla de 
intenções: parte-se de um discurso que enfatiza 
a necessidade de o professor ser suprido por 
novos conhecimentos necessários para lidar 
com as demandas do mundo globalizado e 
com as crianças que chegam à escola nesse 
novo contexto, para, em seguida, concluir 
que a baixa qualidade dos sistemas de ensino, 
tanto do Brasil quanto do México, teria como 
causa principal a má formação inicial de seus 
professores. A solução então seria suprir os 
docentes de suas carências de conteúdos e 
métodos de ensino e familiarizá-los com as 
novas linguagens e tecnologias do ensino, 
através da promoção de cursos assentados no 
referencial teórico-metodológico da pedagogia 
das competências. Cabe ressaltar que a adoção 
desse enfoque contém a afirmação tácita da 
incompetência dos professores para o trabalho 
na escola.

Nesse sentido, se as políticas de formação 
em serviço de Brasil e México atendem antigas 
reivindicações ao colocarem o professor como 
centro de suas preocupações, isso não significa 
que ele seja considerado como sujeito político 
da ação de formação e do fazer docente. Ao 
contrário, o argumento da incompetência 
justifica a construção de políticas voltadas aos 
docentes por outrem, especialistas de todo tipo, 
cuja missão é contribuir para a resolução dos 
problemas educacionais realizando análises 
sobre e formulando políticas para os professores, 
mas não com eles.

Ora, a criação de programas de 
formação continuada calcados na pedagogia 
das competências e no argumento implícito 
da incompetência docente é o que caracteriza, 
de modo geral, as demais políticas latino- 
-americanas. Faz parte do pacote incentivado 
pelos organismos internacionais. Essa escolha 
teórico-metodológica não é neutra; ao 
contrário, traz implicações claras do ponto de 
vista da compreensão do papel da educação 
subjacente: uma educação voltada para os 
interesses do mundo produtivo, que promove 
um sujeito alinhado a essas necessidades – o 
“competente” (KUENZER, 2002). Nessa medida, 
opera um reducionismo, transformando 
a questão educacional, em seus múltiplos 
determinantes, em uma questão individual de 
competência ou incompetência docente. Souza 
(2006), ao analisar as políticas de formação em 
serviço brasileiras, aponta para a simplificação 
que as embasa e para as consequências daí 
advindas tanto para os participantes diretos do 
sistema educacional (em especial professores e 
alunos) quanto para o debate acadêmico:

Da forma como foi apropriado pelas po-
líticas educacionais e sua respectiva ação 
de formação em serviço, [o argumento da 
competência] trouxe para o foco de aten-
ção mais os professores e menos as escolas 
e o sistema educacional. Aqueles que defi-
nem as políticas educacionais e elaboram 
os programas educacionais parecem tomar 
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emprestado do universo da literatura aca-
dêmica apenas as ideias e análises mais 
convenientes, que lhes serão politicamente 
mais vantajosas, tipicamente aquelas que 
auxiliarão o desenvolvimento de ações de 
maior visibilidade para o público em geral, 
em benefício do governo do momento. O de-
bate acadêmico é simplificado em favor de 
formas particulares, mais práticas e prescri-
tivas. E estas acenavam com a ideia de se 
investir em programas de formação continu-
ada de professores como um remédio para 
todos os males escolares, ao invés de definir 
e implantar políticas educacionais e propos-
tas de formação continuada visando melho-
rar as condições gerais de trabalho nas esco-
las (SOUZA, 2006, p. 485, grifo da autora).

Essa compreensão bastante reducionista 
das mazelas educacionais não é apenas 
conjuntural, senão histórica. Patto (1991), ao 
analisar as explicações do fracasso escolar, 
mostra a força do viés individualizante, que 
vem, ao longo da história, responsabilizando 
primeiro os alunos e seus familiares, depois os 
professores, pelas mazelas da educação formal. 
Mas, ao se atualizarem nas políticas de formação 
em serviço, ganham novos significados: no 
caso do México, elas operam a disseminação 
da desqualificação do professor e sustentam os 
intentos de privatização da educação pública. 
No caso do Brasil, resultam no enfraquecimento 
de suas organizações de lutas coletivas. Nas 
palavras de Freitas (2003, p. 1108):

[...] a lógica das competências, ao 
enfatizar a individualização dos processos 
educativos, a responsabilização individual 
pelo aprimoramento profissional, produz 
o afastamento dos professores de sua 
categoria profissional como coletivo e, em 
consequência, de suas organizações.

Além disso, políticas de formação em 
serviço calcadas na promoção de cursos que 
visam a preencher lacunas formativas, ao 

mesmo tempo em que buscam transformar a 
situação profissional dos docentes – no caso 
do Brasil, com a certificação em nível superior, 
no caso do México, através da pontuação para 
a carreira docente – podem resultar em mais 
um elemento de sobrecarga de trabalho. Os 
professores se veem impelidos a frequentar 
uma quantidade de cursos que, muitas vezes, 
carecem de sentido em seus trajetos formativos 
e não implicam melhora efetiva das condições 
de ensino e aprendizagem.

Ainda assim, muitos professores inven-
tam formas de apropriação desses cursos não 
previstas pelas políticas, construindo novas sig-
nificações para o trabalho docente. Os profes-
sores buscam – e constroem – outras formas de 
participação nos cursos de formação continuada. 
Se lhes imputam conteúdos pré- estabelecidos, 
muitas vezes pouco significativos, os professo-
res, então, criam novos significados para sua 
passagem por esses cursos. Talvez o mais impor-
tante deles seja a construção de espaços onde 
possam compartilhar o trabalho, a vida escolar, 
a experiência docente. Os professores utilizam-se 
de uma astúcia prática e inventam os cursos que, 
em princípio, não existem. Ao fazê-lo, transmi-
tem seu recado para aqueles que se debruçam 
sobre o tema da formação em serviço: a contra-
posição a uma política que prescinde da experi-
ência docente e que parte do pressuposto de que 
aos professores faltam competências.

Considerações finais

Se as reformas educacionais que 
varreram a América Latina a partir da década 
de 1990 intentavam promover um processo 
de homogeneização em seus sistemas de 
ensino, isso não foi suficiente para eliminar 
a heterogeneidade historicamente presente. 
As mesmas recomendações dos organismos 
internacionais são apropriadas de distintas 
formas, o que implica um caráter ao mesmo 
tempo homogêneo e heterogêneo nas políticas 
educacionais dos países da região. Nesse sentido, 
as maneiras pelas quais os sistemas nacionais 
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de ensino se configuram implicam diferenças 
consideráveis nas suas políticas de formação 
em serviço: a promoção de diversos programas 
nacionais, estaduais, municipais e locais no caso 
do Brasil; uma política nacional, no caso do 
México. Uma política voltada para a certificação 
em massa, no caso do Brasil; uma política voltada 
para a reconfiguração da carreira docente, no 
caso do México. A formação baseada em cursos 
que priorizam o uso das tecnologias de ensino 
e da educação a distância, no caso do Brasil; a 
formação baseada em cursos promovidos pelas 
secretarias estaduais de educação, universidades 
e empresas, no caso do México.

No entanto, essa diversidade de políticas 
está embasada em uma concepção de formação 
semelhante: uma formação estritamente técni-
co-instrumental, calcada em conteúdos e com-
petências. Uma concepção que retira o caráter 
político da formação e do fazer docente. Nela, 
não há espaço para um docente sujeito de seu 
processo formativo, mas para um docente con-
siderado incompetente, a quem se deve suprir as 
deficiências. Consonante a essa concepção, estão 
as políticas de formação em serviço de caráter 
compensatório alçadas nos dois países, funda-
mentados na promoção de cursos baseados na 
pedagogia das competências. No entanto, mais 
do que compensar supostas carências de forma-
ção dos docentes, esses cursos parecem implicar 
sobrecarga de trabalho.

É traço comum aos dois países a respon-
sabilização do docente pelas mazelas que há 
muito permeiam seus sistemas educacionais, 
e que hoje são traduzidas em baixas posições 

em rankings internacionais, como o Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), 
e em baixos resultados em seus próprios siste-
mas de avaliação universal, usados à exaustão, 
como pregam as recomendações dos organis-
mos internacionais.

Nesse sentido, a configuração de políti-
cas de formação em serviço baseadas em cursos 
e calcadas em concepções que desqualificam o 
docente parecem atender bem a interesses de 
cunho mercantil, que visam à construção de um 
mercado da formação (SOUZA; SARTI, 2013). 
No caso do Brasil, os modelos de formação em 
serviço construídos pelas universidades públi-
cas têm sido apropriados e transformados por 
uma gama de instituições privadas, que ofere-
cem toda sorte de cursos à distância, de baixo 
custo, a docentes das redes públicas, que pas-
sam a ser os responsáveis individuais pelo seu 
processo de formação continuada. No caso do 
México, é a própria política federal que instau-
ra a repartição dos cursos de formação a insti-
tuições privadas e que a elas transfere recursos 
públicos. Em ambos os países, opera-se a trans-
formação privatizante.

Parafraseando Paulo Freire (2005), 
podemos afirmar que “formar professores é 
um ato político” e consideramos que, no bojo 
das políticas neoliberais, essa condição vem 
sendo, de maneira geral, instrumentalizada nas 
diversas concepções e modalidades formativas 
que se apresentam. Implicar o professor como 
sujeito político da ação da formação e do fazer 
docente é um grande desafio a ser enfrentado 
na melhoria da qualidade da educação básica.
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Formadores de adultos: dilemas e práticas profissionais na 
área de matemática

Maria Cecilia FantinatoI

Darlinda MoreiraII

Resumo

Este artigo tem por objetivo problematizar os desafios colocados 
aos formadores da área Matemática para a Vida (MV), bem como 
analisar a adaptação e criação de práticas profissionais que 
emergem da concretização do processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC) existente na educação de adultos, 
em Portugal. Metodologicamente, o estudo desenvolveu-se por meio 
de uma abordagem qualitativa e multissituada, acompanhando a 
dinâmica dos Centros Novas Oportunidades e, particularmente, os 
formadores da área MV, os quais na sua maioria já tinham sido 
ou eram professores de matemática no ensino regular. Tendo por 
enquadramento os documentos oficiais de referência, emergiram, 
dos resultados da análise de conteúdo das entrevistas realizadas 
com os formadores, dilemas e desafios que são analisados face: às 
novas práticas pedagógicas que os formadores têm de desenvolver 
e implementar para atuar nesse modelo específico da educação 
de adultos; à diversidade existente entre os adultos que recorrem 
ao processo RVCC; à necessidade de descodificar e adaptar os 
documentos oficiais na área da MV. A pesquisa desenvolvida 
permitiu constatar que a metodologia do processo RVCC parece 
estimular nos formadores de MV uma postura dialógica e de 
legitimação de saberes matemáticos do cotidiano, que muito 
se aproxima de uma perspetiva etnomatemática. Os resultados 
apontam para novas posturas e práticas profissionais relacionadas 
com a procura de novas metodologias de ensino e de validação de 
aprendizagens, alargando anteriores perspectivas e desenvolvendo 
a identidade e a compreensão do significado de ser professor/
formador de uma forma mais holística e enquadrada na realidade 
educativa da formação de adultos.
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area of mathematicsI
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Abstract 

This article aims to discuss the challenges adult educators in the 
field of “Mathematics for Life” face, as well as to analyse the 
adaptation and creation of professional practices that emerge from 
the implementation of the Recognition, Validation, and Certification 
of Competencies (RVCC) process used in the Portuguese adult 
education system. Methodologically, the study was undertaken 
using a qualitative, multi-situated approach that focussed on 
the dynamics of the New Opportunities Centres, particularly on 
educators in the field of “Mathematics for Life”, most of whom were 
formerly mathematics teachers in the mainstream education system. 
Using the official Portuguese documents as a reference framework, 
the results of the content analysis of the interviews conducted 
with the adult educators revealed dilemmas and challenges. These 
were analysed from the perspective of new teaching practices that 
educators in the “Mathematics for Life” field need to develop and 
implement in this particular model of adult education, the diversity 
amongst the adults who use the RVCC system, and the need to 
decode and adapt official documents in this specific area. Our 
research shows that the recognition, validation, and certification 
of competencies (RVCC) process tends to encourage adult educators 
in the “Mathematics for Life” area to take a dialogical stance 
that legitimates the daily mathematical knowledge of adults in a 
way that resembles an ethnomathematics perspective. The results 
indicate both new attitudes and professional practices related to 
the search for new teaching methodologies, and methodologies for 
the validation of learning, expanding previous perspectives and 
developing the process of identity, as well as the understanding of 
the meaning of becoming an adult educator in a more holistic way, 
contextualised within the reality of adult education. 
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Introdução

Este artigo tem por objetivo problematizar 
dilemas vivenciados por formadores da área da 
matemática no exercício de suas práticas pro-
fissionais, ao realizar o denominado processo 
de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC) utilizado na educação de 
adultos, em Portugal. O processo RVCC, inicial-
mente realizado em 2001 em escala experimental, 
passou a fazer parte, de 2005 a 2011, de uma am-
pla política nacional intitulada Iniciativa Novas 
Oportunidades, que visava a dar impulso à quali-
ficação dos portugueses, com o objetivo de:

[...] permitir aos adultos recuperar, 
completar e progredir nos seus estudos, 
partindo dos conhecimentos e competências 
que os adultos adquiriram ao longo das suas 
vidas em contextos informais, através do 
Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências. (GUIMARÃES, 2009, p. 3).

Com efeito, na última década em Portugal, 
à semelhança do que vinha acontecendo em 
outros países, o processo RVCC passou:

de uma prática social marginal para um lu-
gar central e de visibilidade crescente nos 
sistemas de educação e formação dos países 
industrializados, nomeadamente na Europa, 
no quadro das políticas de “aprendizagem 
ao longo da vida”. (CANÁRIO, 2006, p. 36).

Assim, pretende-se compreender não 
apenas algumas das práticas pedagógicas em 
contextos de educação de adultos, na área 
de matemática, mas também os desafios de 
formadores da área Matemática para a Vida 
(MV) integrada no processo RVCC de nível 
básico1. Por meio de uma abordagem qualitativa 
e multissituada, acompanhou-se a dinâmica 

1- Este artigo é resultado de uma pesquisa de pós-doutorado que obteve 
bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BPD7815/2011), 
realizada pela primeira autora e sob supervisão da segunda autora. O pós-
doutoramento teve uma etapa no Brasil, na Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (sob supervisão de Maria do Carmo Domite), 
e uma etapa em Portugal, no Instituto de Educação da Universidade de 
Lisboa (sob supervisão de Darlinda Moreira e João Pedro da Ponte).

dos Centros Novas Oportunidades (CNOs) e, 
particularmente, os formadores da área MV, os 
quais na sua maioria já tinham sido ou eram 
professores de matemática no ensino regular, 
mas que, no momento de realização do trabalho 
de campo, trabalhavam no processo RVCC.

Como prática de reconhecimento de ad-
quiridos experienciais, o processo RVCC implica o 
reconhecimento e valorização dos saberes adquiri-
dos, sobretudo em contextos informais e não-for-
mais, como reflexo das aprendizagens de vida dos 
adultos. Nesse contexto, a etnomatemática surge 
como um enquadramento teórico da maior perti-
nência para explicar a complexidade e as contra-
dições inerentes ao encontro de um mundo adulto 
pouco escolarizado, como as práticas profissionais 
dos formadores do processo RVCC da área da MV. 

O texto está organizado em cinco par-
tes. O primeiro tópico discute como tem sido 
recorrente a busca por integrar aspectos da vida 
cotidiana às práticas educativas no campo de 
educação de adultos, apresentando algumas 
aproximações entre a perspectiva da etnoma-
temática e os princípios teóricos subjacentes às 
práticas de reconhecimento de adquiridos ex-
perienciais. A segunda parte do artigo discute 
o conceito de prática no contexto da educa-
ção matemática. Em seguida, o terceiro tópico 
apresenta a metodologia da pesquisa, no que 
se refere ao contexto investigado, aos procedi-
mentos utilizados e aos participantes. O quar-
to tópico expõe caraterísticas da realização do 
processo RVCC na área da matemática e o quin-
to traz a análise dos dados do campo, discutin-
do os desafios enfrentados pelos formadores de 
MV no processo RVCC. O texto encerra-se com 
considerações finais.

Educação de adultos, 
etnomatemática e reconhecimento 
de adquiridos experienciais

O discurso de que o ensino, para ser 
significativo, deve partir da realidade dos alunos2 

2- Esta ideia pode assumir várias versões, como partir do cotidiano, do 
contexto, do dia a dia, dos saberes prévios dos educandos, que, apesar 
de sinônimas à primeira vista, refletem diferentes visões de mundo, de 
homem, de conhecimento, de aprendizagem.
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tem sido recorrente no contexto da educação 
em geral, parecendo estar “naturalizado” 
(DUARTE, 2009). Esse enunciado encontra-se 
igualmente presente no campo da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), tanto entre os atores 
envolvidos, como nas políticas educativas e até 
mesmo na legislação destinada a esse público. 
Parece existir, portanto, uma:

[...] concordância de um princípio 
pedagógico que preconiza a incorporação 
da cultura e da realidade vivencial dos 
estudantes como conteúdo ou ponto de 
partida do processo educativo. (PEDROSO; 
MACEDO; FAÚNDEZ, 2011, p. 183-184). 

Essa premissa encontra-se nos documen-
tos brasileiros de propostas curriculares para a 
EJA. Para o primeiro segmento do ensino fun-
damental (BRASIL, 2001, p. 102), afirma-se que 
se deve “transformar as situações do cotidiano 
que envolvem noções e notações matemáticas 
em suporte para a aprendizagem significativa 
de procedimentos mais abstratos”. Já a proposta 
para o segundo segmento defende a contextuali-
zação dos temas matemáticos e sua apresentação 
em situações que façam sentido para os alunos, 
por meio de conexões com questões de seu co-
tidiano. De acordo com este último documento,

as conexões que o jovem e adulto estabelecem 
dos diferentes temas matemáticos entre 
si, com as demais áreas do conhecimento 
e com as situações do cotidiano é que vão 
conferir significado à atividade matemática. 
(BRASIL, 2002, p. 15). 

A valorização dos saberes fruto da expe-
riência não é exclusividade da realidade brasi-
leira, pois também está presente nos documen-
tos oficiais de outros países, como Portugal. No 
Referencial de competências-chave de educação 
e formação de adultos de nível básico desse país, 
afirma-se que a “experiência de vida constitui, 
geralmente, um excelente recurso do proces-
so formativo do adulto” (ANEFA, 2002, p. 3). 
Com relação à educação matemática, do mesmo 
modo, esse Referencial aponta que as:

propostas de trabalho para os formandos 
devem ser organizadas tendo em consideração 
as experiências de vida dos formandos e as 
competências matemáticas que se pretende 
desenvolver. (ANEFA, 2002, p. 4).

Em Portugal, notadamente no campo 
da educação de adultos, têm sido utilizados 
os termos saberes adquiridos, ou adquiridos 
experienciais para as aprendizagens construídas 
ao longo da vida doméstica e/ou profissional, 
que conferem “uma importância decisiva aos 
saberes adquiridos por via experiencial, e ao 
seu papel de ‘âncora’ na produção de novos 
saberes [...]” (CANÁRIO, 2008, p. 111).

A investigação na temática da 
articulação entre os saberes da experiência de 
educandos adultos e os saberes escolares tem 
avançado e sido objeto de algumas pesquisas 
em educação matemática, muitas delas na 
perspectiva etnomatemática (D´AMBROSIO, 
2001; MOREIRA; PARDAL, 2012). Como diz 
Fonseca (2002, p. 69-70):

Os estudiosos da Educação Matemática, 
principalmente os que trabalham na linha 
da Etnomatemática (entre os quais, não por 
coincidência, há um número significativo 
daqueles que militam na EJA), insistem em 
investigar ou considerar como hipóteses de 
suas investigações as formas específicas de 
matematizar de cada grupo cultural. Para 
a EJA, em especial, considerar esta diver-
sidade e respeitar essas particularidades 
torna-se essencial.

Algumas pesquisas na linha de estudos 
a respeito de numeramento também têm contri-
buído para pensar essa relação entre saberes do 
cotidiano e saberes escolares. Faria (2007) levan-
tou três categorias para classificar as interações 
entre as práticas de numeramento cotidianas dos 
educandos da EJA e as práticas de numeramento 
escolares: solidariedade, questionamento, e para-
lelismo. A solidariedade remete “às possibilidades 
de uma relação dialógica3 entre as experiências 

3- Grifos no original.
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escolares e as experiências cotidianas (e escolares 
anteriores) dos educandos” (FARIA, 2007, p. 206-
207). Na relação de questionamento, ressalta-se “a 
existência de um distanciamento, um contraste, 
ou mesmo uma dicotomia entre a matemática ‘na 
vida’ e a matemática ‘na escola’” (FARIA, 2007, p. 
222). Por fim, a relação de paralelismo ocorre fun-
damentalmente quando há interdição do diálogo 
entre a diversidade de saberes e experiências na 
sala de aula de jovens e adultos. 

Os sistemas de reconhecimento de 
adquiridos experienciais de adultos têm, por 
princípio, trabalhado com essa questão, por 
enfatizarem o reconhecimento dos saberes já 
adquiridos acerca dos saberes a serem ensinados. 
Esses sistemas, como o processo RVCC de Portugal, 
são abordagens por competências que implicam 
metodologias de reconhecimento e valorização de 
saberes adquiridos por adultos ao longo da vida, 
sobretudo em contextos informais e não-formais, 
“diferenciando-se, assim, de abordagens que 
privilegiam a aquisição de conteúdos disciplinares 
em contextos formais de aprendizagem” 
(FANTINATO; MOREIRA, 2012, p. 2).

As práticas de reconhecimento de 
adquiridos experienciais em Portugal estão 
balizadas por orientações teóricas (CANÁRIO, 
2006) que consideram o saber experiencial como:

um saber de uso local, que o indivíduo 
partilha com os restantes elementos da 
comunidade a que pertence […] compreende 
as dimensões do saber, do saber-fazer e do 
saber-ser. (CAVACO, 2002, p. 39).

Assim, o termo formação experiencial 
traz subjacente o pressuposto de base de que se 
aprende por meio da experiência. Aprende-se 
constantemente para dar respostas aos desa-
fios da vida cotidiana, ou seja, a formação 
experiencial é interminável por natureza e 
está intimamente relacionada com a necessi-
dade de sobrevivência. 

A linha de pesquisa da etnomatemática 
(D´AMBROSIO, 2001) tem igualmente abordado 
a temática dos saberes construídos em contextos 
de vida, mais especificamente dos conhecimentos 
matemáticos construídos por diferentes culturas, 

ou seja, da “forma como os grupos sociais têm 
consciência de suas necessidades e em que condi-
ções usam a sua matemática local para os abordar” 
(MOREIRA, 2009, p. 66). As ideias da etnomate-
mática, ao construir “formas de conhecer e anali-
sar diversas epistemologias matemáticas operan-
do nos seus contextos culturais” (MOREIRA, 2009, 
p. 63), aproximam-se, portanto, da perspectiva da 
formação experiencial (CAVACO, 2002).

A abordagem teórica da etnomatemática 
proporcionou neste artigo uma análise diferen-
ciada de alguns princípios da componente MV 
do processo RVCC e um novo olhar sobre os 
saberes experienciais dos adultos a serem certi-
ficados. Tendo sido pioneira nos estudos e pes-
quisas que buscam compreender os diferentes 
modos de jovens e adultos raciocinarem mate-
maticamente, é fruto de uma bagagem cultural 
construída predominantemente em contextos 
da vida doméstica e profissional, sem excluir as 
experiências escolares anteriores (FANTINATO; 
VARGAS, 2010, p. 37).

Práticas profissionais no 
contexto da educação de adultos 

As práticas profissionais de professores 
e formadores têm sido objeto de estudo e tema 
de investigação nas últimas décadas, designada-
mente no campo da educação matemática. Para 
além de outros fatores, aponta-se o papel do 
contexto institucional na construção e na mu-
dança das práticas profissionais. 

Estamos entendendo aqui, como em Ponte 
e Serrazina (2004) e Ponte, Quaresma e Branco 
(2008), que a expressão práticas profissionais de 
professores refere-se às ações realizadas pelos 
professores em contextos educativos, como, 
por exemplo, nas salas de aula, na instituição 
escolar e nos momentos em que atuam em 
função da profissão de professor (THEES, 2012). 
De modo a poder contemplar a diversidade dos 
contextos educativos pesquisados e dos papéis 
exercidos pelos docentes, neste trabalho em 
específico, estamos entendendo esse conceito de 
modo amplo, como as práticas dos profissionais 
da educação de adultos que trabalham com a 
área de matemática.
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Com efeito, o ensino e a formação são 
desenvolvidos em contextos cuja complexidade 
acentua a existência de práticas de natureza 
diversa, que exigem a “orquestração de 
capacidades, relacionamentos e identidade para 
realizar determinadas atividades, com outras 
pessoas em ambientes específicos” (GROSSMAN 
et al., 2009, p. 2059).

As práticas profissionais dos professores 
têm sido analisadas na literatura da educação 
matemática, emergindo tanto o papel impor-
tante dos docentes na criação e organização 
das práticas, como o lugar que estas ocupam na 
identidade de seu grupo profissional. O profes-
sor/formador enquanto elemento da sua classe 
profissional identifica-se e reconhece-se numa 
determinada prática, realizando-a por meio de 
determinadas ações e palavras, por todos reco-
nhecidas, mas, simultaneamente, revitaliza-a, 
já que há lugar para a ocorrência de inovação 
e novidade, expressando a sua individualidade 
e implementando ações e palavras singulares.

Uma perspectiva interessante a respeito 
do conceito de prática, ancorada no contexto 
da educação matemática, é a que considera a 
ligação com outros grupos sociais. Por exemplo, 
Ponte (2011) menciona a importância das 
práticas dos professores para os pais dos alunos 
e a sociedade em geral. Como afirma:

Se […] a nossa prática profissional não 
estiver alinhada com as orientações 
curriculares e ajustada às necessidades 
e condições de cada grupo de alunos, o 
professor não vai cumprir as expectativas 
da escola, dos alunos, dos pais e da 
sociedade. (PONTE, 2011, p. 413).

Transferindo essa ideia para o campo 
da educação de adultos, torna-se igualmente 
notório que a prática profissional do formador 
de adultos tem, por um lado, de responder aos 
documentos oficiais que preconizam as áreas de 
conteúdo onde os adultos têm de desenvolver 
competências e, por outro, de responder à 
individualidade de cada adulto.  

Acrescente-se que a importância do cor-
po diretivo e administrativo da instituição de 

formação e ensino para criar condições e apoiar 
os professores e formadores na realização das 
suas práticas é destacada na literatura; e en-
contramos autores que, ao pensarem o conceito 
de prática no campo profissional específico dos 
professores, consideram pertinente relacionar o 
seu significado e contributo tanto para a identi-
dade profissional como para a mudança da cul-
tura profissional. Como referem Gresalfi e Cobb,

[...] as identidades no ensino são 
profundamente moldadas (mas não 
determinadas) pelas normas, valores e 
práticas dos contextos específicos em que os 
professores participam profissionalmente. 
(GRESALFI; COBB, 2011, p. 273).

Uma vez que as práticas estão embutidas 
em contextos e ambientes de natureza diversa, 
envolvendo diferentes tipos de conhecimento 
e dinâmicas, e considerando ainda que existem 
diferenças nos objetos e utensílios usados 
nas práticas, certas práticas serão mais bem 
compreendidas na relação dialética com o 
campo de conhecimento em que se inserem. 
No exercício de suas práticas, os professores 
são simultaneamente produtores de inovação e 
reprodutores de conhecimento didático, o que 
nos permite inserir sua atividade profissional 
no denominado trabalho intelectual, o qual, de 
acordo com Caria (2005, p. 25), engloba duas 
dimensões distintas: “a posse do conhecimento 
abstrato, adequadamente certificado e a 
autonomia no desempenho da atividade”. Ou 
seja, o profissional de trabalho intelectual está 
qualificado institucionalmente para o exercício da 
profissão, o que lhe confere legitimidade, poder 
social e simbólico para o exercício da profissão, 
mas também o coloca no seio de uma cultura 
profissional que possui uma ética profissional e 
deontológica que terá de seguir. 

Além disso, a cultura profissional 
subjacente, a qual enquadra as aprendizagens, 
experiências e relações sociais profissionais, 
está fortemente relacionada com campos de 
conhecimento formais e abstratos que exigem 
aprendizagens sistemáticas. Ademais, em 
certas atividades profissionais, as práticas 
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inerentes são, na sua natureza, dinâmicas, 
no sentido em que se transformam em curtos 
espaços de tempo, pois estão relacionadas 
com abordagens de problemas não rotineiros 
e, simultaneamente, são desempenhadas em 
contextos sociais complexos. 

Desse modo, ao considerar uma cultu-
ra profissional que exige novas aprendizagens 
a um ritmo considerável, e cujo desempenho 
profissional requer, praticamente em simultâ-
neo, que os conhecimentos assimilados sejam 
colocados em procedimentos, isto é, transfe-
ridos para práticas profissionais, somos con-
duzidos a uma noção de prática que contém 
poder transformativo. Em síntese, as práticas 
profissionais são identificadas como perten-
centes a determinado campo ou estrutura e, 
simultaneamente, abrangem características 
heterogêneas que encerram potencialidades 
transformativas e generativas.

A pesquisa realizada: contexto, 
procedimentos, participantes

A investigação aqui apresentada é de 
natureza qualitativa, carateriza-se como sendo 
de indução analítica modificada (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994) e desenvolveu-se por meio de 
uma abordagem multissituada. Foi realizado 
um estudo descritivo e com a preocupação 
com o significado atribuído pelas pessoas 
participantes.

Foram utilizados diferentes instrumentos 
de coleta de dados – análise documental, 
observação participante e principalmente 
entrevistas semiestruturadas. Selecionaram-se os 
sujeitos aplicando a “técnica de amostragem de 
bola de neve” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 99), ou 
seja, solicitando à primeira pessoa entrevistada 
que indicasse outras e a essas que, por sua 
vez, indicassem outras e assim sucessivamente, 
tendo cada entrevista contribuído para o 
aprofundamento e a redefinição das questões da 
pesquisa. Tais entrevistas foram realizadas com 
diretores de CNOs, coordenadores e formadores.

Em um primeiro momento da investiga-
ção, foi realizada uma análise dos documentos 
oficiais da Agência Nacional para a Qualificação 

(ANQ)4, que estabelecia políticas e diretrizes 
teórico-metodológicas para a educação de adul-
tos em Portugal no momento de realização da 
pesquisa. Particularmente, foram estudados os 
Referenciais de competências-chave da educa-
ção e formação de adultos (ANEFA, 2002), de 
nível básico e secundário. A análise documen-
tal concentrou-se então em uma das quatro 
áreas do Referencial de nível básico, intitulada 
Matemática para a vida. Esse documento está 
estruturado em três níveis de competências, de-
nominados B1, B2 e B3, “tomando por referência 
a correspondência com os ciclos do ensino bási-
co escolar, ainda que não se identifiquem com 
eles” (ANEFA, 2002, p. 11), e serve de parâmetro 
para o processo RVCC. 

Desde 2005 até 2012, os chamados Centros 
Novas Oportunidades5 congregavam as muitas 
atividades relacionadas com a educação de adul-
tos em Portugal, a maioria deles localizados em 
agrupamentos escolares. O trabalho de campo 
propriamente dito aconteceu de novembro de 
2011 a março de 2012, quando foram percorridos 
vários CNOs da região metropolitana de Lisboa e 
de municípios próximos. Por meio de observação 
participante, com anotações em diário de campo, 
foram acompanhadas práticas usuais ao proces-
so RVCC, como sessões de descodificação e ses-
sões de júri de certificação. Ao longo das visitas 
de observação, também foram recolhidos alguns 
documentos para posterior análise, como fichas 
de trabalho utilizadas por formadores durante as 
sessões de MV.

Neste artigo, são analisados prioritaria-
mente os depoimentos de quatro formadores de 
MV, dois homens e duas mulheres, de quatro CNOs 
localizados na região metropolitana de Lisboa ou 
em municípios próximos. Quanto à formação ini-
cial desses quatro formadores, três têm licenciatu-
ra em matemática e um, em engenharia. Todos já 
haviam trabalhado ou vinham trabalhando como 
professores de matemática no ensino regular há 

4- Em 15 de fevereiro de 2012, essa instituição mudou de nome e de 
orientações políticas, passando a ser chamada de Agência Nacional para a 
Qualificação e a Educação Profissional (ANQEP).
5- Essa política educacional portuguesa sofreu alterações e, em maio 
de 2012, esses Centros passaram a ser denominados Centros para a 
Qualificação e o Ensino Profissional, e perderam muitas de suas funções de 
formação e ensino de adultos.
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mais de dez anos e tinham de um a cinco anos 
de experiência de trabalho com adultos. As entre-
vistas foram realizadas no local de trabalho, em 
horários combinados entre a entrevistadora e os 
entrevistados. Foram posteriormente transcritas 
e analisadas, a partir de categorias que emergi-
ram do processo. A análise priorizou os desafios 
e dilemas vivenciados por esses formadores no 
seu exercício profissional, ao trabalhar com a 
Matemática para a Vida no processo RVCC.

O processo RVCC e a área da 
Matemática para a Vida

Como nos referimos anteriormente, a 
pesquisa aqui relatada abordou as práticas 
de profissionais que atuavam no processo de 
reconhecimento e validação de competências 
matemáticas de adultos portugueses que 
procuravam os CNOs. Importa, assim, apresentar 
em que consiste o trabalho com o processo 
RVCC, especificamente na área da MV.

O processo RVCC é um sistema de reco-
nhecimento e valorização de saberes adquiridos 
por adultos ao longo da trajetória de vida. Trata-
-se de um sistema que dá importância às compe-
tências de vida que permitem aos adultos:

compreender e participar na sociedade 
do conhecimento, mobilizando através 
delas o saber, o ser e o saber resolver os 
problemas com que o mundo atual em 
mudança as confronta constantemente. 
(ANEFA, 2002, p. 9). 

Nessa perspectiva, no processo RVCC, as 
competências aparecem “como emergentes da 
acção, o que lhes confere um carácter finalizado, 
contextual e contingente” (CANÁRIO, 2006, p. 41). 

O processo RVCC foi integrado no 
Programa Social Novas Oportunidades, em 
2005, pelo governo português e destinava-se a 
todos os adultos com mais de 18 anos que não 
haviam frequentado ou concluído um nível de 
ensino básico ou secundário e que tivessem ad-
quirido conhecimentos e competências através 
da experiência em diferentes contextos, possí-
veis de serem formalizadas numa certificação 

escolar. Esse processo permite a obtenção de 
uma certificação escolar de nível básico (4º, 6º 
ou 9º ano de escolaridade) ou de nível secundá-
rio (12º ano de escolaridade). 

O dispositivo de nível básico do 
processo RVCC, que permite o reconhecimento, 
a validação e a certificação até o 9º ano 
de escolaridade, apresenta quatro áreas de 
competências-chave: tecnologias da informação 
e comunicação, cidadania e empregabilidade, 
linguagem e comunicação e a área que foi o 
foco desta pesquisa, Matemática para a Vida. 
De acordo com o Referencial de competências-
-chave de nível básico, a área da MV foi 
estruturada em quatro unidades de competência, 
assim descritas no documento:

Unidade A - Interpretar, organizar, analisar 
e comunicar informação utilizando 
processos e procedimentos matemáticos.
Unidade B - Usar a matemática para 
analisar e resolver problemas e situações 
problemáticas.
Unidade C - Compreender e usar conexões 
matemáticas em contextos de vida.
Unidade D - Raciocinar matematicamente, 
nomeadamente de forma indutiva e de 
forma dedutiva. (ANEFA, 2002, p. 130).

A metodologia utilizada no processo 
RVCC desenvolve-se em várias etapas, e no seu 
trabalho participa uma equipe diversificada de 
profissionais com funções específicas. Segundo 
Cavaco (2009), trata-se de uma prática de 
reconhecimento de adquiridos experienciais, 
que se baseia em metodologias inovadoras e 
muito complexas, originando uma série de 
dificuldades na sua implementação. 

Na primeira fase, quando chegam aos 
Centros, os adultos são recebidos pelo técnico 
de diagnóstico e encaminhamento, que avalia 
as suas possibilidades de realizar o processo 
e indica o nível em que deverá ser integrado. 
Em seguida, o profissional de RVCC realiza 
entrevistas individuais com os adultos. 

A fase seguinte é a dos chamados 
formadores, responsáveis pelas quatro áreas 
de competência-chave, entre eles, o de 
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MV. Nessa etapa, acontecem as sessões de 
descodificação do Referencial, geralmente em 
pequenos grupos, quando o formador procura, 
juntamente com os adultos, estabelecer relações 
entre as habilidades (matemáticas) adquiridas 
em experiências cotidianas e as competências 
listadas no Referencial. Toda a atividade 
desenvolvida nessas sessões vai resultando na 
construção/reconstrução do Portfólio Reflexivo 
de Aprendizagens (PRA), texto escrito pelos 
adultos, que vai tendo sucessivas versões. 
“À medida que o PRA se vai consolidando, a 
equipa técnico-pedagógica, juntamente com 
o adulto, vai estabelecendo correlações entre 
esse instrumento/produto e o Referencial de 
competências-chave” (ANQ, 2007, p. 16).

A etapa seguinte do processo RVCC é 
a de validação de competências, sessão na 
qual o adulto e a equipe pedagógica analisam 
e avaliam o PRA, face ao Referencial, identi-
ficando as competências a serem validadas e 
aquelas ainda a serem evidenciadas ou desen-
volvidas, por meio da continuação do processo 
de RVCC ou de outro processo de formação. 
A certificação de competências, última eta-
pa do processo, realiza-se perante um júri de 
certificação, nomeado pelo diretor do centro, 
e constituído pelo profissional de RVC, pelos 
formadores e por avaliadores externos. O tra-
balho preparatório da sessão de certificação 
inclui a análise e a avaliação do PRA por parte 
da equipa técnico-pedagógica e do avaliador 
externo (ANQ, 2007).

Desafios dos formadores de 
Matemática para a Vida no 
processo RVCC

As análises das entrevistas com os 
formadores de MV que fizeram parte deste 
estudo apontaram para diversos aspectos da 
complexidade inerente à concretização do 
processo RVCC de candidatos adultos. Neste 
ponto, são discutidos os desafios vividos por 
esses profissionais, que identificamos como 
sendo: as diferenças no mundo adulto; a nova 
terminologia inerente às novas práticas; a 
decodificação e adaptação do Referencial e 

a transferência de matemática oral para um 
processo escrito. Mostra-se também como houve 
lugar para a modificação de práticas profissionais 
no desenvolvimento do trabalho dos formadores.

Diferenças entre os adultos

Um dos principais desafios enfrentados 
pelos formadores de MV relaciona-se com 
a diversidade do mundo adulto, isto é, as 
diferenças, de várias naturezas, existentes entre 
os adultos que recorrem ao processo RVCC: 
diferenças de motivação, diferenças no tempo 
necessário para completar o processo, diferenças 
nos saberes adquiridos pela experiência.

Existem adultos, geralmente mais velhos, 
que procuram os Centros sobretudo para estar 
à altura do agregado familiar. Leandro6 relata o 
caso de um senhor que dizia não necessitar da 
certificação, por já estar no topo de sua empre-
sa, apesar de só ter o diploma da quarta classe7, 
mas que procurou o CNO porque não se sentia à 
altura da esposa e da filha, mais escolarizadas, 
e nem era capaz de conversar com elas. Outros 
reconhecem que aprendem no processo e gostam 
tanto que continuam frequentando o Centro, 
mesmo depois de terem sido validados, porque, 
como afirma o formador Rodrigo, “perceberam 
que aquilo tinha a ver com a vida deles [...], que 
aquilo que estão a aprender lhes poderia ser útil”.

Para além dos adultos que procuram o 
CNO por vontade própria, existem outros que 
são encaminhados. Muitas vezes são as próprias 
empresas onde os adultos trabalham que 
procuram a instituição, em busca de parcerias 
para a realização do processo RVCC para seus 
empregados de baixo nível de escolaridade. Já 
os desempregados procuram o CNO tanto para 
não correrem o risco de terem os subsídios de 
desemprego do governo cortados, como para 
procurar maiores qualificações escolares que 
permitirão maior acesso ao trabalho no futuro. 

Muitos adultos que procuram o CNO vêm 
com a ideia préconcebida de que o processo 

6 - Todos os nomes apresentados são fictícios, para preservar a 
privacidade dos depoentes.
7- A chamada quarta classe em Portugal equivale ao quinto ano de 
escolaridade no Brasil.
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é fácil e rápido. Ao perceber que a dinâmica 
do processo não é tão simples, alguns adultos 
começam a desmotivar-se, sendo nesse caso 
encaminhados para a chamada formação 
complementar, que contempla um trabalho mais 
individualizado com os formadores e que, por 
isso, é mais indicada para aqueles adultos que 
necessitam de mais apoio na escrita do relato 
de vida. Como esclarece a formadora Mariana, 
“às vezes, [os adultos] não conseguem perceber 
a necessidade de terem formação […] em termos 
de motivação ficam um bocadinho abaixo, mas 
depois gostam muito”. 

Também existem diferenças no que diz 
respeito ao tempo de conclusão do processo 
RVCC. Em média, o processo demora quatro 
ou cinco meses, para os formandos assíduos e 
com disponibilidade. Mas, segundo o formador 
Leandro, há casos de pessoas que passam um ano, 
um ano e meio no processo, porque desistem e 
depois retornam. Desistem por motivo de doença 
ou por terem recebido uma proposta de trabalho 
e não poderem continuar a vir ao CNO. Um 
exemplo específico de demora maior do processo 
RVCC, e que representa um grande desafio 
para os profissionais envolvidos, é o trabalho 
com adultos com incapacidade intelectual. 
Nesse caso, de acordo com Rodrigo, “a parte 
de reconhecimento é mínima, praticamente o 
reconhecimento e a formação são quase a mesma 
coisa” e o tempo é obrigatoriamente mais longo.

Uma outra forma pela qual se manifestam 
as diferenças entre os adultos é quanto aos saberes 
construídos nas experiências. Alguns formadores 
reconhecem um raciocínio mais organizado e 
o domínio de mais conceitos matemáticos em 
adultos com experiências de trabalho na indústria, 
ou em áreas como construção civil, canalização e 
eletricidade. O formador Rodrigo, que já trabalhou 
como engenheiro, relaciona os saberes dos adultos 
que trabalham em empresas com seus próprios 
saberes prévios, na sua atuação como formador 
de MV. Diz ele: “quando as pessoas se põem a 
descrever os processos, fica mais simples de eu 
perceber o que é que as pessoas estão a dizer, 
porque eu próprio vivi essas experiências”.

Um outro aspecto interessante ressaltado 
pelos formadores é que não existe uma relação 

direta entre os anos de escolaridade cumpridos 
pelos adultos e as competências adquiridas 
pelos mesmos na área da matemática. A fala de 
Leandro mostra essa contradição:

Eu tenho aqui um senhor que é quase 
diretor de uma empresa de transporte, 
escreve muito bem, fala muito bem, e 
só tem a quarta classe [quarto ano de 
escolaridade]. E depois eu tenho outro com 
frequência do oitavo, e curiosamente este 
senhor [que tem a quarta classe] tem muito 
mais competência na área de Matemática 
do que o outro. (Leandro).

A situação apresentada vem corroborar 
as ideias de Cavaco (2002, p. 76-77) de que 
a aprendizagem proveniente da formação 
experiencial, “apesar de estar muito relacionada 
com a riqueza de situações vividas e da 
diversidade de desafios e exigências colocadas 
aos indivíduos” nos diferentes contextos de vida, 
também depende muito de fatores individuais.

Novos termos, novas práticas

Ao iniciar o seu trabalho nos CNOs, os 
profissionais de MV enfrentaram o desafio de 
desenvolver um trabalho que lhes era inteira-
mente novo e para o qual não estavam prepa-
rados. A formadora Fernanda diz ter sido “um 
choque”. Entretanto, vários disseram ter parti-
cipado de uma ação formativa de três fins de 
semana, proposta pela Agência Nacional para a 
Qualificação em 2008, destinada a todos os pro-
fissionais que iriam atuar nos CNOs e utilizar o 
processo RVCC, na qual lhes foram transmitidos 
alguns princípios dessa nova metodologia. Essa 
formação representou sobretudo um aprendi-
zado de novas terminologias e novos papéis. 
Processo RVCC, sessões de descodificação e 
júri de validação de competências estão entre 
os termos que de início eram pouco familiares 
para a equipe. Quanto às novas profissões, te-
mos, por exemplo, o técnico de diagnóstico e 
encaminhamento, que recebe e dá as orienta-
ções iniciais ao adulto que procura o CNO, o 
profissional de RVCC, que acompanha todo o 
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processo de reconhecimento de competências 
dos adultos, e os formadores das quatro áreas 
de competências-chave.

Também para o profissional da área de 
matemática, há uma mudança de termo que 
corresponde a uma mudança de função. A fala 
de Leandro explicita bem as diferenças entre o 
professor e o formador:

Na área de RVCC, sou formador. Sou 
professor de matemática da escola. Sim, 
porque há uma terminologia diferente. Por 
exemplo, no RVCC, não se dão aulas, são 
sessões; não é o professor, é o formador, 
mais na perspetiva de orientar. E no curso 
diurno, é a metodologia habitual: aulas [...] 
A metodologia é completamente diferente. 
No curso diurno, o aluno aprende, no curso 
noturno, nomeadamente no RVCC, o aluno 
já traz os conhecimentos, ele vai mostrar 
as competências que tem. (Leandro).

Os formadores de MV passam então a 
assumir um conjunto diversificado de funções 
ligadas ao reconhecimento e à validação de 
adquiridos experienciais e competências, 
distanciando-se da função que lhes é habitual 
enquanto professores do ensino regular. Como 
afirma Cavaco (2009, p. 700-701), para:

assegurarem um desempenho adequado têm 
que desenvolver competências específicas, 
bastante distintas das que lhes eram soli-
citadas quando exerciam as suas funções 
como professores do ensino regular.

Oriundos da educação regular, destinada a 
crianças e adolescentes, declararam ter aprendido 
a trabalhar no processo RVCC no próprio exercí-
cio desse tipo de trabalho, construindo seus pró-
prios documentos, compartilhando com as demais 
pessoas da equipe do CNO e, sobretudo, observan-
do os adultos. Essa adaptação implicou mudan-
ças na forma de estar, na forma de falar, no nível 
de rigor em relação à linguagem matemática, se 
comparados em relação aos parâmetros do ensino 
regular. Foi preciso ser flexível, “tipo bambu”, nas 
palavras da formadora Mariana. 

Essas mudanças no contexto profissional, 
que exigem novos termos, novos papéis e novas 
aprendizagens, conduzem necessariamente a 
mudanças profissionais que não são simples 
de serem concretizadas sem uma formação 
contínua. Segundo João, diretor de CNO, que 
também já trabalhou nessa área, “os que mais 
reclamam por formação são os de Matemática 
para a Vida”. Ele complementa:

Somos formados em matemática, estamos 
preparados para ensinar matemática, mas 
reconhecer no adulto que ele aprendeu 
matemática não é bem a mesma coisa. [...] 
Claro que há formadores que conseguem 
adaptar-se à realidade e desconstruir 
as suas aprendizagens e tentar ver a 
matemática sob um outro prisma, mas 
não é fácil. (João).

Esse profissional sinaliza ainda outro as-
pecto importante que resulta dessas práticas, e 
que é específico dos formadores da área de ma-
temática: a desconstrução de uma visão hege-
mônica de matemática como um conhecimento 
único e atemporal, levando ao reconhecimento 
de maneiras menos formais de aprender e utili-
zar saberes matemáticos. Fernanda, por exem-
plo, declara que as experiências trazidas pelos 
adultos fizeram-na “ver a matemática de uma 
outra perspectiva”. 

Nesse sentido, pode-se perceber, na 
orientação do trabalho desses formadores, uma 
aproximação com as ideias da etnomatemática, 
área que tem atuado como uma fonte de crítica 
à forma como o conhecimento acadêmico ma-
temático tem sido transferido para as escolas,

já que a instituição escolar tem adoptado 
a Matemática, de tal forma que, apesar de 
existir actividade matemática nos diferentes 
grupos sociais, esta é apagada ou mesmo ig-
norada pela escola. (MOREIRA, 2009, p. 63).

Descodificando e adaptando o referencial

Uma das primeiras aprendizagens do 
formador de MV consiste no manejo das etapas 
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do processo RVCC. Após os adultos terem sido 
recebidos pelo técnico de diagnóstico e enca-
minhamento, que avaliou a possibilidade dos 
adultos realizarem o processo RVCC e indicou 
o nível em que deveriam ser integrados, e após 
o profissional de RVCC ter ouvido os adultos 
em entrevistas individuais, segue-se a fase em 
que os adultos se encontram com os formado-
res, entre eles, o de MV. Acontecem então as 
sessões de descodificação, em que o trabalho do 
formador é procurar mostrar aos adultos quais 
os assuntos que podem indicar, em termos da 
sua experiência de vida e do ponto de vista ma-
temático, para que consigam, posteriormente, 
escrever as suas histórias de vida, nas quais as 
situações descritas demonstrem as competên-
cias que possam ser validadas de acordo com o 
Referencial da MV. 

A dinâmica dessas sessões fica a critério 
do formador, que procura criar um clima fa-
vorável para os adultos, que por vezes chegam 
“embaralhados” (Rodrigo). Afinal, o processo 
RVCC também é novo para os adultos em mui-
tos aspectos. Leandro tem como costume passar 
um filme em que jornalistas entrevistam feiran-
tes a respeito dos seus conhecimentos matemá-
ticos do cotidiano. Ele diz que é um filme “que 
desmonta tudo”, e que ajuda os adultos a per-
ceberem que o seu papel, enquanto formador, 
é idêntico ao papel daqueles jornalistas, que 
vão identificando nas práticas diárias dos fei-
rantes alguns conteúdos matemáticos: regra de 
três simples, sequência de série, “conteúdos que 
são lecionados aqui no décimo primeiro ano” 
(Leandro). Nas demais sessões, Leandro apre-
senta situações-problema e estimula os adultos 
a resolverem “do jeito que conseguirem”, isto é, 
na sua “matemática do dia a dia”, para depois 
apresentar a forma como a matemática escolar 
resolve aquele mesmo problema.

Uma das tarefas iniciais das sessões de 
descodificação é mostrar para os adultos as 
competências do Referencial. Por se tratar de um 
documento oficial, escrito em linguagem formal, 
os formadores de MV sentem necessidade de 
adaptar essa linguagem, de modo a torná-la 
mais compreensível para os adultos. Mariana, 
em conjunto com a equipe do CNO, elaborou 

uma ficha com perguntas mais acessíveis e 
contextualizadas, consoante os conceitos que 
estão no Referencial, já que, como afirma, “se 
formos colocar naquela linguagem, não vale a 
pena” (Mariana). Uma das perguntas dessa ficha, 
por exemplo, é: “Verifica extratos bancários, 
talões de supermercado, faturas ou recibos?” 
O adulto deve responder e indicar por escrito 
situações ou experiências de vida em que utiliza 
habitualmente essa competência matemática.

Cálculo mental e escrita autobiográfica

O processo RVCC supõe escritas 
sucessivas da autobiografia, que são avaliadas 
pelos formadores e devolvidas aos adultos com 
as suas observações a respeito das competências 
atingidas e as que necessitam ser desenvolvidas, 
até alcançar uma versão final que comprove 
as competências necessárias para a validação 
na área de MV. Esse processo, por ser escrito, 
representa um acréscimo de dificuldade para os 
adultos e um desafio para os formadores de MV. 
Nas próprias palavras do formador Rodrigo,

As pessoas, quando começam este proces-
so, normalmente nunca escreveram sua au-
tobiografia, pela dificuldade que elas têm. 
Agora, se você disser a elas: “Agora você 
tem que demonstrar que tem capacidades de 
matemática. Mostre-me aí no papel como é 
que você sabe fazer porcentagens”. Eu bato 
muito que é uma coisa que no dia a dia as 
pessoas são muito confrontadas. (Rodrigo).

Entre os adultos pouco escolarizados, 
é comum a presença de competências de 
cálculo mental, da chamada matemática oral 
(CARRAHER; CARRAHER; SCHLIEMANN, 1988). 
Entretanto, para que esse saberes adquiridos 
ao longo da vida sejam validados, têm de ser 
necessariamente escritos. Como diz Mariana, 

Há uma fase em que dizem: “Ah, mas 
eu faço isso de cabeça!”, e eu respondo: 
“Sim, mas aquilo que fazem de cabeça 
escrevam, coloquem, mostrem, para que 
seja uma prova”. 
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Esse é mais um dos aspectos para refle-
xão, na medida em que o percurso da cultu-
ra oral para a cultura escrita não é percorrido 
instantaneamente em consequência de uma 
ordem para o fazer. Pelo contrário, a comple-
xidade inclui, entre outros aspectos, a razoável 
manipulação do código simbólico da escrita e a 
apropriação de um discurso adequado ao meio, 
ao local, ao ouvinte e ao leitor (ITURRA, 1990; 
MOREIRA, 2004).

Para o formador Rodrigo, o cálculo men-
tal normalmente emerge em associação com 
outros cálculos, e ele percebe que “pessoas que 
têm essa facilidade chegam ao resultado mais 
cedo do que as outras”. Apesar de reconhecer 
que essa habilidade, entre os adultos, indica 
“alguma facilidade nas matemáticas”, ele ad-
verte: “eu não posso validar só porque a pessoa 
sabe fazer o cálculo mental bem”.  

A aprendizagem do cálculo mental entre 
adultos pouco escolarizados deu-se pela via da 
formação experiencial, resultando de atividades 
e estratégias de sobrevivência, o que dificulta 
a sua explicitação por escrito. A forma como 
construíram os saberes experienciais, incluin-
do-se aí as habilidades de cálculo mental, mui-
tas vezes, foi pela observação de pessoas mais 
experientes, geralmente um parente, ou por 
processos de tentativa e erro. Em sua pesquisa 
desenvolvida com jovens e adultos de uma co-
munidade de baixa renda no Brasil, Fantinato 
(2003) constatou a característica de marca cul-
tural associada ao cálculo mental, com base 
na forma como essas estratégias tinham sido 
aprendidas, geralmente com um parente mais 
velho, que assumia o papel de mestre.

Por outro lado, como argumenta Cavaco 
(2009, p. 763),

a capacidade de construção do discurso 
sobre ação, ou seja a formalização da ação, 
é uma competência que se desenvolve 
e aperfeiçoa na escola, o que permite 
compreender as dificuldades que os adultos 
pouco escolarizados têm neste domínio. 

O processo RVCC exige uma explicitação 
por escrito e a elaboração de um discurso 

a respeito do que realizam. Esse contraste 
representa um desafio tanto para os candidatos 
adultos como para os formadores de MV.

Considerações finais

As mudanças complexas das sociedades 
atuais exigem adaptações ou mesmo rupturas 
profissionais frequentes que, por sua vez, re-
querem novas formações, novos conhecimentos 
e novas competências que interagem com pro-
cedimentos profissionais prévios. Esse processo 
de mudança, que pode ser vivido simultanea-
mente como um desafio, uma nova oportuni-
dade, uma dificuldade ou uma contrariedade, 
requer ou impõe transformações identitárias, 
entendendo-se que a identidade profissional se 
constrói e se expressa através do desempenho 
profissional, das relações sociais que se criam 
e desenvolvem no local de trabalho, das apren-
dizagens e experiências profissionais e das ex-
pectativas de intervenção e participação social 
através da profissão.   

Os formadores da área MV que integram 
o processo RVCC enfrentam vários desafios, 
dentre os quais, a diversidade do mundo adulto 
nas suas múltiplas facetas: a idade, que pode 
variar dos jovens adultos de 18 anos a seniors 
adultos com mais de 65 anos; os motivos 
que levam os adultos a enveredar por uma 
educação formal; o modo como recorrem a 
essa qualificação, designadamente se é um 
processo voluntário, por iniciativa própria ou 
por imposição dos proprietários das empresas 
nas quais trabalham ou por outra instituição; 
as expectativas subjacentes à procura de novas 
qualificações e o que pretendem fazer com elas; 
as características de anteriores percursos de 
educação formal que poderão ter sido vividas 
com maior ou menor sofrimento. 

Tais profissionais também precisam en-
frentar a aprendizagem de novas metodologias e 
o exercício de funções não familiares, “distintas 
das habitualmente desempenhadas pelos tradicio-
nais formadores de adultos” (CAVACO, 2009, p. 
780). Sem terem recebido formação adequada para 
trabalhar nos moldes de um processo de reconhe-
cimento e validação de adquiridos, os formadores 



8080 Maria Cecilia FANTINATO; Darlinda MOREIRA. Formadores de adultos: dilemas e práticas profissionais na área de...

constroem suas práticas profissionais na experiên-
cia do trabalho cotidiano com os adultos e na troca 
com os colegas das equipas dos CNOs.

Devido a seu caráter inovador, a vivência 
do processo RVCC proporciona novas aprendi-
zagens, tanto para os adultos certificados quanto 
para os profissionais envolvidos. Em particular, 
os formadores de MV aprendem a ver a matemá-
tica sob outra perspectiva, chegando a questio-
nar o próprio nome Matemática para a Vida. As 
palavras de Fernanda sintetizam a contradição 
existente: “Parece que estamos a dar a matemáti-
ca, para depois as pessoas a aplicarem. Não é isso 
que fazemos cá. A vida, que já tem matemática, 
é que nós vamos buscar”. 

Seguindo as recomendações de Agudelo-
Valderrama, Clarke e Bishop (2007), observamos 
que os tópicos de reflexão dos formadores, apre-
sentados no ponto anterior, não só apresentam 
uma perspectiva acerca de suas próprias práticas 
como também permitem obter insights a respeito 
do que pode constituir barreira à mudança das 
suas práticas profissionais. Com efeito, no contex-
to social descrito acima, a proposta de formação 
contemplada no processo de RVCC emergiu como 
um impulso importante para melhorar e transfor-
mar práticas profissionais. Isto é, na medida em 

que o processo RVCC obriga a ter abordagens 
pedagógicas inovadoras, enfatizando a mudança 
para a valorização e reconhecimento dos sabe-
res adquiridos e o desenvolvimento de apren-
dizagens com significados, acaba por legitimar 
a inovação e proporcionar, no contexto da for-
mação, um ambiente em que a mudança é en-
carada como um passo seguro para a melhoria 
da aprendizagem dos adultos. Além disso, con-
templa a necessidade do formador se expressar 
por meio das suas práticas, isto é, de indivi-
dualizar a sua forma de pensar e concretizar a 
sua perspectiva sobre o significado de aprender 
matemática.

Em resumo, emergindo da complexidade 
e das contradições inerentes, tanto no encontro 
com o mundo adulto como na prática de procu-
rar reconhecer, validar e certificar competências 
de adultos pouco escolarizados, os resultados 
apontam para novas posturas identitárias des-
ses profissionais, relacionadas com a procura de 
novas metodologias de ensino e de validação 
de aprendizagens, alargando anteriores pers-
pectivas e desenvolvendo a compreensão do 
significado de ser professor/formador de uma 
forma mais holística e enquadrada na realidade 
educacional portuguesa.
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O papel do tutor virtual na formação de professores 
dos anos iniciais na modalidade a distância: a matemática 
em foco

Luciane de Fatima BertiniI

Cármen Lúcia Brancaglion PassosII

Resumo

O estudo aqui apresentado pretendeu identificar a forma 
como questões relacionadas ao ensino da matemática são 
abordadas e conduzidas pelos tutores virtuais em um curso 
de formação de professores dos anos iniciais, realizado na 
modalidade a distância. O cenário para a coleta de dados foi 
o curso de licenciatura em pedagogia de uma universidade 
pública brasileira, que considera como função do tutor virtual 
contribuir não apenas para o uso do ambiente virtual e de 
suas ferramentas, mas também em relação ao conteúdo e à 
formação dos estudantes, futuros professores. A opção pelo 
objeto a ser estudado permitiu aproximar tal pesquisa de um 
estudo de caso, que busca o conhecimento a partir de um 
caso específico, representado, nesta investigação, pela forma 
de organização do trabalho dos tutores virtuais. A análise 
foi realizada, levando-se em consideração aspectos da análise 
textual discursiva, em uma abordagem qualitativa. Observou-se 
a possibilidade de um atendimento mais individualizado às 
necessidades de cada estudante, por meio de: a) apontamentos 
dos aspectos positivos de cada atividade, buscando sistematizar 
as aprendizagens; b) ampliações e complementações às ideias 
apresentadas; c) problematizações e questionamentos; e d) 
aspectos relacionados ao conteúdo matemático e à participação 
efetiva das crianças nas atividades. A identificação e a análise 
dessas intervenções permitiram constatar que, nesse curso de 
formação de professores a distância, muitas das práticas dos 
tutores virtuais podem ser consideradas como de professores.
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The role of virtual tutors in distance education for 
primary teachers: Focusing on mathematics

Luciane de Fatima BertiniI

Cármen Lúcia Brancaglion PassosII

Abstract

The present study sought to describe how questions related to the 
teaching of mathematics are approached and conducted by virtual 
tutors in a distance-learning program for primary teachers. Data 
were collected in an undergraduate program in education in a 
Brazilian public university which considers that virtual tutors 
should help not only with the use of the virtual environment and 
its tools, but also with the contents and the education of their 
students, i.e., future teachers. Choosing this object of study allowed 
using a case study, which seeks knowledge based on a specific case, 
represented in this study by the way the work of virtual tutors is 
organized. To conduct our analysis, we took into account aspects of 
textual discourse analysis in a qualitative approach. We found that 
a fairly individualized service can be provided for the needs of each 
student by: a) pointing the positive aspects of each activity with a 
view to systematizing learnings; b) expanding and complementing 
the ideas presented; c) problematizing and questioning; and d) 
approaching aspects related to mathematics contents and the 
effective participation of children in activities. The description 
and analysis of tutor interventions allowed us to verify that, in this 
distance-learning program for teachers, many of the virtual tutors’ 
practices might be viewed as those of a teacher.
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A formação matemática de 
professores dos anos iniciais

Atualmente, no Brasil, a formação inicial 
de professores para atuarem como docentes 
nos anos iniciais do ensino fundamental, bem 
como na educação infantil, acontece em nível 
superior no curso de licenciatura em pedagogia. 

Pesquisas a respeito dos cursos de 
pedagogia destacam a existência de crenças e 
atitudes negativas dos estudantes em relação à 
matemática (CURI, 2004; UTSUMI; LIMA, 2006; 
ZIMER, 2008). Isso traz consequências para a 
forma como professores egressos dos cursos de 
pedagogia ensinam esse componente curricular, 
quando assumem a profissão.

Os pesquisadores citados anteriormente 
defendem que essas discussões e a tomada de 
consciência das crenças e concepções a respeito 
da matemática devem ocorrer ainda na formação 
inicial, precedendo o ingresso na carreira docente, 
pois esses professores serão os responsáveis pela 
primeira etapa da escolarização. E a preocupação 
com a qualidade do ensino e com a garantia de 
que todos possam ter sucesso na aprendizagem 
de matemática, como direito de cidadania, 
deve levar em consideração a qualidade das 
experiências iniciais.

Pensando na formação inicial em 
matemática dos futuros professores, Nacarato, 
Mengali e Passos (2009) indicam que um dos 
desafios é fazer com que as crenças sobre a 
matemática sejam objeto de reflexão e que, além 
disso, os futuros professores possam ter contato 
com os fundamentos da matemática de maneira 
integrada com as questões pedagógicas.

Isso implica entender qual é o papel da 
matemática na sociedade atual e como a escola 
pode contribuir para a formação matemática 
dos estudantes. Neste aspecto, Serrazina (2002) 
destaca as novas exigências impostas aos 
cidadãos pela sociedade da informação e as 
mudanças que elas têm trazido para o ensino 
de matemática: a ideia de que a matemática é 
um conjunto de regras e procedimentos prontos 
para serem usados deu lugar a uma ideia de 
matemática escolar que privilegia o fazer e 
a compreensão dos conceitos, possibilitando 

aos estudantes explicar e justificar suas 
aprendizagens. Se essa é a forma como se espera 
que a matemática seja apresentada às crianças 
nos anos iniciais de sua formação escolar, assim 
também deveriam ser abordados esses conteúdos 
nos cursos de formação iniciais; afinal,

[...] o formador que quer que os futuros 
professores desenvolvam conscientemente 
um modelo didáctico deve ter em conta 
na sua prática os mesmos princípios que 
está a querer promover nos seus alunos. 
(SERRAZINA, 2002, p. 15).

Serrazina (2012, p. 267) reafirma essa 
posição, ao defender que: 

[...] o professor tem de ter oportunidades 
de viver experiências matemáticas do tipo 
das que se espera que proporcione aos 
seus alunos, pois só assim poderá cumprir 
uma das suas funções como professor de 
Matemática, a de fazer com que os seus 
alunos aprendam e apreciem a Matemática.

É o que se observa como resultado da 
pesquisa de Curi (2004), realizada em um 
curso de formação de professores polivalentes. 
No relatório final de sua pesquisa, a autora 
recomenda: não basta que, em sua formação, os 
professores polivalentes aprendam conceitos, 
propriedades e técnicas operatórias; é também 
necessário que esses professores (ou futuros 
professores) aprimorem suas capacidades 
de resolver problemas, argumentar, estimar, 
raciocinar e comunicar-se matematicamente. 
Tais perspectivas ressaltam a importância do 
papel do formador nesse processo.

Todas as considerações apresentadas 
até o momento sobre o ensino da matemática 
nos cursos de formação de professores e sobre a 
importância do papel do formador relacionam-se 
aos cursos desenvolvidos de forma presencial 
nas instituições de ensino superior. No entanto, 
a existência dos cursos realizados a distância 
por meio da internet convida-nos a pensar sobre 
o modo como acontece a formação matemática 
de um professor dos anos iniciais nessa 
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modalidade de ensino e sobre o papel do tutor 
virtual nesse processo, já que as interações com 
os estudantes são por eles realizadas. Esses são 
alguns dos questionamentos que motivaram a 
realização da presente pesquisa, que envolve: a) 
identificar como questões relacionadas ao ensino 
de matemática nos anos iniciais são abordadas 
e conduzidas pelos tutores; b) analisar o tipo de 
intervenção que os tutores virtuais realizam; e 
b) verificar se essas intervenções favorecem o 
exercício destes como formadores.

Com esses objetivos, serão abordados, 
neste texto, aspectos referentes à formação 
de professores a distância, ao papel do tutor 
nessa modalidade de ensino e às interações 
envolvendo o ensino da matemática em duas 
disciplinas de conteúdos matemáticos em um 
curso de pedagogia ministrado a distância.

Formação de professores a 
distância

A legislação brasileira, por meio do arti-
go 1º do Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 
2015 (BRASIL, 2005), caracteriza a educação a 
distância (EaD) como modalidade educacional 
na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com 
a utilização de meios e tecnologias de informa-
ção e comunicação, com estudantes e profes-
sores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos.

Os cursos de graduação a distância 
realizados via internet surgiram no Brasil na 
década de 1990, com objetivo principal de levar 
a oportunidade de formação a estudantes que 
moravam em locais distantes e não tinham 
como deslocar-se de cidade para realizar um 
curso presencial. Buscava-se, dessa forma, a 
democratização do ensino superior.

Com o passar dos anos, o oferecimento 
de cursos nessa modalidade foi ganhando cada 
vez mais espaço, e os objetivos iniciais foram 
sofrendo transformações. Giolo (2008) aponta que, 
em alguns casos, essa modalidade passou a ser 
uma opção mais lucrativa para as universidades.

Nesse contexto, surgiu o sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é 

integrado por universidades públicas e tem como 
finalidade oferecer cursos de nível superior a 
distância, visando à expansão e à interiorização 
desse nível de ensino. Uma das universidades 
públicas a estabelecer tal parceria é a Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) — objeto de 
pesquisa deste estudo —, que iniciou a oferta de 
cursos de graduação a distância em 2007.

O debate sobre a EaD é atual e, talvez 
por isso, não haja consenso em relação à via-
bilidade ou não de cursos de formação inicial 
a distância para professores. A aceitação dos 
cursos de formação continuada é bem maior 
nesse debate. Giolo (2008) afirma que o movi-
mento da formação continuada de professores 
em exercício é repleto de méritos e de êxitos. A 
justificativa para tais considerações é a de que 
esses professores tiveram uma formação inicial 
e vivenciam situações da prática escolar; por-
tanto, a formação a distância teria o objetivo 
de aprofundar os conhecimentos e discutir as 
práticas docentes.  A maioria das divergências 
ocorre quando se discute a formação inicial.

Autores como Freitas (2007) e Giolo 
(2008) criticam a realização da formação inicial 
para professores a distância, argumentando que, 
dessa forma, o lócus (a academia, a escola, a 
universidade) desenvolvido especialmente para 
o ensinar e o aprender estaria sendo desprezado. 
Além disso, nesses casos, discutem o aspecto de 
massificação da formação de professores nessa 
modalidade de ensino.

Esse mesmo aspecto da massificação do 
ensino superior como algo que desqualifica a 
formação de professores é abordado por Alonso 
(2010). No entanto, ela foca suas críticas e suas 
propostas de discussão na ideia de massificação 
não exclusivamente para a educação a distância. 
E considera, ainda, que esse processo de massi-
ficação traz prejuízos tanto para a EaD quanto 
para a educação presencial nas universidades, na 
medida em que a lógica da expansão do ensino 
superior brasileiro tem privilegiado os aspectos 
quantitativos, relacionados ao número de vagas, 
em detrimento dos aspectos qualitativos.

Não se pretende, dessa forma, apontar a 
EaD como solução para todos os problemas e 
tampouco desqualificá-la ou identificá-la como 
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responsável por dificuldades enfrentadas na 
formação de professores. A discussão precisa 
ser ampla, considerando os diferentes aspectos 
e necessidades e, assim, buscar a qualificação 
das variadas formas de educação.

O exercício da docência na EaD é um 
desses aspectos a serem discutidos. A presença 
de diferentes e variadas tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC) exige que 
o profissional docente tenha conhecimento 
dessas ferramentas. Mas, para além disso, como 
afirmam Lapa e Pretto (2010), é preciso que ele 
aprenda a ser professor, utilizando esses meios.

O sistema UAB1 caracteriza como 
atribuições do tutor:

• Mediar a comunicação de conteúdos 
entre o professor e os estudantes.
• Acompanhar as atividades discentes, 
conforme o cronograma do curso.
• Apoiar o professor da disciplina no 
desenvolvimento das atividades docentes.
• Manter regularidade de acesso ao 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
e responder às solicitações dos alunos no 
prazo máximo de 24 horas.
• Estabelecer contato permanente com os 
alunos e mediar as atividades discentes.
• Colaborar com a coordenação do curso 
na avaliação dos estudantes.
• Participar das atividades de capacitação e 
atualização promovidas pela instituição de 
ensino.
• Elaborar e encaminhar à coordenação de 
tutoria relatórios mensais de acompanha-
mento dos alunos.
• Participar do processo de avaliação da 
disciplina, sob orientação do professor 
responsável.
• Apoiar operacionalmente a coordenação 
do curso nas atividades presenciais nos po-
los, em especial na aplicação de avaliações.

Refletindo sobre essas atribuições do 
tutor virtual, Alonso (2010, p. 1330) questiona:

1- Lista de atribuições disponível em: http://uab.capes.gov.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=50%3Autor&catid=11%3Aco
nteudo&Itemid=29. Acesso em: 15 ago. 2013.

Se o tutor é quem acompanha o aluno, 
trabalha cotidianamente com ele, 
participa dos processos de avaliação 
das aprendizagens, do curso etc., [...] a 
pergunta é: no que essas atribuições são 
diferentes das docentes?.

Essa preocupação está bastante 
presente no cenário educacional brasileiro, 
principalmente por envolver questões salariais 
e trabalhistas. Na organização do sistema UAB, 
todos os profissionais que atuam nos cursos de 
formação são remunerados por meio de bolsas 
de estudos, as quais, porém, não garantem o 
vínculo empregatício, necessário para a garantia 
de alguns direitos trabalhistas, e também não 
permitem a inserção desse tempo de trabalho 
na categoria docente. De acordo com Lapa e 
Pretto (2010), isso contribui para a precarização 
do trabalho docente.

Tal organização acaba fazendo com que 
o trabalho destinado a essas atividades seja 
caracterizado como extra, resultando, muitas 
vezes, em uma carga excessiva para esses 
profissionais. Destaca-se ainda que, no sistema 
UAB, o valor da bolsa oferecida aos tutores 
virtuais é aproximadamente trinta por cento a 
menos do que o valor destinado aos professores 
categorizados como professor-pesquisador 
conteudista e professor-pesquisador.

Cenário da pesquisa e 
metodologia

A coleta e a análise dos dados foram 
desenvolvidas em uma perspectiva qualitativa. 
Apresentam as características de pesquisa 
qualitativa arroladas por Bogdan e Biklen 
(1994): o ambiente natural como fonte direta de 
dados e o pesquisador como principal sujeito; o 
caráter descritivo, na medida em que os dados 
recolhidos têm forma de palavras e os resultados 
escritos da investigação contêm citações; o fato 
de que os investigadores se interessam mais pelo 
processo do que simplesmente pelos resultados 
ou produtos; a utilização dos dados não para 
confirmar hipóteses previamente construídas, 
mas para construir abstrações; e a importância 
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vital do significado, considerando as diferentes 
perspectivas apresentadas pelos sujeitos.

O cenário utilizado para a coleta de dados 
foi o curso de licenciatura em pedagogia — na 
modalidade a distância — da UFSCar, no 
que diz respeito à formação matemática dos 
futuros professores dos anos iniciais do ensino 
fundamental e da educação infantil.

A opção pela UFSCar foi motivada pelas 
especificidades da organização dos cursos a dis-
tância em relação ao trabalho da tutoria. Essa ins-
tituição tem o papel do tutor virtual bem definido 
e considera que este tem a função de contribuir 
para o processo de formação dos estudantes – fu-
turos professores – não apenas quanto ao uso do 
ambiente virtual e das ferramentas, mas também 
em relação ao conteúdo e à formação como pro-
fessor. Embora a universidade faça parte do siste-
ma UAB, apresenta algumas particularidades no 
modelo de tutoria virtual, pois prevê que haja um 
tutor para cada 25 ou 30 estudantes em cada uma 
das disciplinas, atuando em uma única disciplina 
por módulo, enquanto, nas demais universidades 
do país, o tutor acompanha um grupo de estu-
dantes em todas as disciplinas que ocorrem con-
comitantemente ou atende a um grupo maior de 
estudantes em uma mesma disciplina.

Além disso, há especificidades na for-
ma de escolha e organização dos tutores virtu-
ais nas disciplinas que envolvem os conteúdos 
matemáticos. Para elas, são selecionados tutores 
com diferentes formações iniciais – pedagogia e 
licenciatura em matemática – e com diferentes 
experiências como docente, quanto ao tempo e 
ao nível de ensino. Esses tutores são organiza-
dos em duplas para o trabalho de tutoria, e, na 
medida do possível, colocam-se nas duplas um 
pedagogo e um educador matemático. Da mes-
ma forma, procura-se garantir que, na dupla, um 
dos tutores tenha experiência docente nos anos 
iniciais. Essa organização tem como objetivo a 
troca, entre os tutores, de conhecimentos que en-
volvem: o conteúdo matemático; o seu ensino nos 
anos iniciais; a forma como as crianças aprendem 
matemática; a realidade das escolas etc.

No curso de pedagogia a distância 
da UFSCar, as disciplinas de conteúdos 

matemáticos são: Linguagens: Matemática 
I (LMI) e Linguagens: Matemática II (LMII). 
Considerando o objetivo deste trabalho, optou-
-se por analisar as interações que envolvessem, 
de alguma forma, o ensino da matemática nos 
anos iniciais e por acompanhar os tutores 
virtuais de uma mesma turma na realização 
das duas disciplinas. A identificação dos 
excertos de depoimentos a respeito das ações 
dos tutores virtuais foi realizada por meio 
de um nome fictício escolhido por eles no 
momento da entrevista.

O ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA) utilizado pela UFSCar é o Moodle; ele é 
organizado em um ambiente coletivo e em salas 
de estudos. Na oferta das disciplinas LMI e LMII, 
acompanhadas para a coleta de dados desta 
pesquisa, os estudantes estavam organizados 
em três salas de estudos, as duas primeiras com 
dois grupos e a terceira com apenas um grupo. 
Cada um dos grupos era composto por cerca de 
25 estudantes, atendidos por um tutor virtual. 
A ação em dupla dos tutores era garantida pelo 
trabalho em conjunto nas salas de estudos.

Os tutores participantes deste estudo 
possuem formação inicial em diferentes 
licenciaturas (pedagogia e matemática), e sua 
experiência docente é variada: alguns possuem 
experiências nos anos iniciais; outros, na 
docência de matemática no ensino fundamental 
(6º ao 9º ano); e outros, ainda, no ensino 
superior. O tempo de docência de cada tutor 
também é bastante diverso: oscila de um mês a 
vinte anos (Quadro 1).

Constituem dados desta pesquisa todas 
as interações registradas no ambiente virtual 
de aprendizagem no desenvolvimento das 
disciplinas LMI e LMII, acompanhadas pelos 
tutores Amanda, Felipe, Fernando, Helena, 
Letícia, Mariana e Marcelo, bem como as 
entrevistas realizadas com os tutores. Dessa 
forma, atendendo ao pressuposto de uma 
pesquisa qualitativa de que o ambiente natural 
se configura como fonte direta de dados 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994), esses foram coletados 
no ambiente virtual de aprendizagem por ser o 
local habitual de ocorrência das interações.
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Quadro 1: Síntese da caracterização dos tutores virtuais

Tutores Formação Experiência docente

Amanda Licenciatura em matemática
Mestrado em educação

8 meses
Ensino fundamental – anos finais

Felipe Licenciatura em matemática
Mestrado em educação

Início da docência
Ensino fundamental – anos finais

Fernando
Licenciatura em matemática

Mestrado em educação
Doutorado em educação (em andamento)

5 anos
Ensino fundamental – anos finais

Helena Licenciatura em matemática
Mestrado em educação

20 anos
Ensino fundamental – anos finais

Letícia Magistério, licenciatura em matemática
Mestrado em educação

10 anos
Ensino fundamental – anos iniciais

Mariana CEFAM*, pedagogia
Mestrado em educação

5 anos
Ensino fundamental – anos iniciais

1 ano
 Ensino superior

Marcelo Pedagogia
Mestrado em educação

1 ano
Ensino superior

Fonte: Elaboração das autoras. 
* Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério

A opção pelo objeto a ser estudado e pela 
forma de análise dos dados permite aproximar 
tal pesquisa de um estudo de caso (ANDRÉ, 
2005), que focaliza a busca de conhecimento a 
partir de um caso específico, que nesta pesquisa 
envolveu a forma de escolha e de organização 
do grupo de tutores virtuais nas disciplinas 
do curso de formação de professores dos anos 
iniciais que abordam conteúdos matemáticos.

O direcionamento da análise realizada 
foi delineado durante a coleta e o processo de 
análise dos dados. Como afirmam Bogdan e 
Biklen (1994), em uma investigação qualitativa, 
os dados não são coletados para comprovação 
de categorias predeterminadas, mas as abstrações 
são construídas no decorrer da coleta e da análise.

O processo de análise dos dados foi desen-
volvido na perspectiva da análise textual discur-
siva, que, de acordo com Moraes (2003), envolve 
a busca de novas compreensões dos fenômenos, 
examinados a partir de materiais textuais a eles 
referentes. Dessa forma, houve um esforço cons-
trutivo para ampliar a compreensão da atuação 
dos tutores virtuais nas intervenções que envol-
vem o ensino de matemática, atribuindo-se senti-
do aos dados a partir dos referenciais teóricos que 
permeiam a pesquisa, uma vez que “a validação 
das compreensões atingidas dá-se por interlocu-
ções teóricas e empíricas” (MORAES, 2003).

Ainda de acordo com a perspectiva da 
análise textual discursiva, o processo de aná-
lise buscou a construção de uma estrutura de 
categorias que procurou expressar os principais 
elementos constituintes do fenômeno estudado 
(MORAES, 2003). E, atendendo a outra caracte-
rística de uma pesquisa qualitativa, destacada por 
Bogdan e Biklen (1994), apresenta-se uma análise 
descritiva, realizada a partir do registro de algu-
mas citações presentes nos dados coletados.

As identificações nas citações indicam 
a origem do dado (entrevista, fórum, feedback, 
narrativa, texto-síntese, atividade avaliativa, 
produção textual, e-mail interno e e-mail 
pessoal). Os dados obtidos na interação com 
os estudantes nas atividades das disciplinas 
foram assim identificados: a letra A refere-se a 
atividade e é seguida do número da unidade em 
algarismo romano, de um hífen, e do número 
arábico da atividade dentro da unidade. Por 
exemplo, a primeira atividade da Unidade 3 foi 
assim referida: AIII-1. Também foi indicado, 
quando necessário, se os dados faziam parte 
das interações da disciplina LMI ou da LMII.

As atividades, elaboradas e propostas 
pelos professores responsáveis pelas disciplinas, 
foram organizadas em unidades de estudo, 
com base no que é proposto no livro-texto de 
cada disciplina. Assim, a disciplina LMI foi 
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organizada em quatro unidades; a LMII, em 
cinco. As atividades diziam respeito ao tema 
abordado na unidade do livro-texto.

Intervenções realizadas pelos 
tutores envolvendo o ensino da 
matemática

De acordo com o Projeto Pedagógico 
do curso, as disciplinas LMI e LMII têm como 
objetivos:

1. Conhecer e analisar a realidade escolar 
com relação aos processos de ensinar e 
aprender Matemática e o que a influencia;
2. Caracterizar e analisar a situação do 
ensino de Matemática nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental;
3. Conhecer e analisar alternativas metodo-
lógicas do ensino de Matemática que consi-
derem a realidade escolar das séries iniciais 
do Ensino Fundamental. (UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL, 2010, p. 98-99).

Os três objetivos propostos apresentam 
relação direta com o ensino da matemática e 
repercutem nas intervenções realizadas pelos 
tutores virtuais, que abordam, em diferentes 
momentos, questões a ele relacionadas.

As discussões sobre o ensino de um con-
teúdo matemático envolveram não correções ou 
incorreções, mas, sim, a adequação ou não de 
cada uma das afirmações, das decisões ou das 
ações às concepções de ensino que se tem.

Considerando a perspectiva da análise tex-
tual discursiva (MORAES, 2003), foram identifica-
das quatro categorias de análise, que permitiram 
discutir as ações dos tutores virtuais como forma-
dores em um curso de pedagogia a distância, em 
relação ao ensino de matemática, quando realizam 
intervenções que envolvem: elogios; complemen-
tações; questionamentos; e socialização das expe-
riências docentes dos tutores.

Intervenções que envolvem elogios

Quando os estudantes, a partir de leituras 
ou de suas experiências, fizeram algum aponta-

mento considerado pelos tutores como adequado 
à concepção de ensino apresentada pelo material 
didático das disciplinas e pela própria organização 
das atividades, a intervenção foi realizada pelos 
tutores concordando com o estudante ou elogian-
do sua participação. As duas interações transcri-
tas a seguir exemplificam esse tipo de interação. 
A primeira refere-se à postagem de um estudante 
e da tutora virtual em um fórum que tinha como 
proposta discussões a partir de três questões: 1) 
Para você, o que é medir?; 2) Para que se mede?; 
e 3) O que se mede? A segunda interação decorreu 
de uma produção textual – motivada pela leitura 
do item “Os três tipos de conhecimento segundo 
Piaget”, do livro-texto da disciplina – escrita pelos 
estudantes, a qual deveria apresentar três exemplos 
de conhecimento lógico matemático, relacionan-
do-os com situações do dia a dia das salas de aula:

[...] paralelamente à cultura grega, as outras 
culturas também desenvolveram habilidades e 
suas unidades de medidas, como os egípcios, 
babilônicos, ou ainda os nossos pais mais anti-
gos (para não usar o termo primitivo), quando 
você cita o desenvolvimento da agricultura, 
foi assim que nossos pais primevos consoli-
daram suas moradas, deixando de ser nôma-
des, pois descobriram o poder da semente e 
que poderiam cultivá-las, depois conforme o 
tempo vão percebendo a necessidade do dis-
tanciamento das covas, as melhores maneiras 
de plantio as quantidades de regas, posterior-
mente seu armazenamento, e por aí vai, até a 
consolidação em nossa contemporaneidade. E 
como tudo vai evoluindo, vamos a cada tem-
po adquirindo e formulando técnicas novas!!! 
Obviamente sem desprezar as anteriores que 
levaram “milhões” de anos, ou ainda levarão! 
[...] Assim devemos valorizar os conhecimen-
tos trazidos por nossos alunos, que são parte 
de um conhecimento popular, e que deve ser 
valorizado e respeitado, mostrando o outro, 
formal e da elite cultural, mas sem despre-
zar os conhecimentos destes povos primevos. 
(Estudante 1, fórum, AII-1, LMII).

Concordo com você que usar a história 
pode ser um argumento forte para justificar 
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o uso e a necessidade dos padrões [de 
medida] que foram criados. (Helena, trecho 
do feedback, AII-1, LMII).

Observei em sala de aula, um segundo 
exemplo [de utilização do conhecimento ló-
gico matemático]. A professora apresentava 
diversas formas geométricas, coloridas ale-
atoriamente (havia algumas repetições de 
cor) e, a partir da explanação do conceito 
de categorias e classificação, solicitava aos 
alunos que desenvolvessem grupos e depois 
apresentassem à sala de aula, explicando os 
critérios estabelecidos. Nesta atividade, sur-
giram classificações por cor, por quantidade 
de lados e outras classificações que relacio-
navam os objetos geométricos com objeto 
da sala de aula e afins. Neste exercício, além 
de estabelecer relações, o aluno também 
trabalha a questão das diferenças a partir de 
critérios repertoriais próprios. (Estudante 2, 
produção textual, AIII-2, LMI).

Gostei bastante do exemplo que observou, 
em que a professora solicitou aos estudantes 
que, a partir de figuras geométricas, 
elaborassem suas próprias classificações. 
(Fernando, trecho do feedback, AIII-2, LMI).

Em ambos os casos, os tutores procura-
ram destacar aspectos que consideram impor-
tantes para ensinar determinados conteúdos. 
Buscando organizar e sistematizar as aprendi-
zagens, explicitaram, nos feedbacks, com quais 
aspectos concordam e quais considerações tra-
zem qualidade à produção dos estudantes. Aqui 
aparece, assim como nas intervenções envol-
vendo conteúdos matemáticos, a dimensão in-
formativa do elogio (ZABALZA, 2004), com o 
objetivo de mostrar aquilo que se espera.

Na postagem da tutora Helena, há o 
destaque para a importância do uso da história da 
matemática no ensino desta disciplina, pois ele 
não apenas auxilia a compreender os conteúdos, 
mas também a entender sua origem histórica. 
Esses aspectos estão destacados no livro-texto 
da disciplina LMII: “o tema grandezas e medida 
é um assunto em que a abordagem histórica 

para ensino da Matemática pode ser utilizada 
para mostrar aspectos da construção desse 
conhecimento” (ROMANATTO; PASSOS, 2011, 
p. 47). Também as orientações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) identificam que o 
trabalho com grandezas e medidas é um campo 
fértil para o ensino de matemática a partir de 
uma abordagem histórica (BRASIL, 2001).

Ao fazerem essas considerações, os tuto-
res dão aval ao proposto pelos estudantes e, ao 
mesmo tempo, revelam a importância que o pro-
fessor assume no processo de aprendizagem de 
um determinado conteúdo e de sua compreensão 
pelo aluno da escola básica. Como destacado por 
Curi (2005), é necessário que o professor conheça 
em profundidade os conceitos da área de ensino, 
bem como sua historicidade, sua articulação com 
outros conhecimentos e seu tratamento didático.

Da mesma forma, o tutor Fernando 
enfatizou a importância de que os estudantes 
tenham um papel ativo nas aulas de matemática, 
fazendo uso de seus conhecimentos para 
explorar os objetos matemáticos em consonância 
com aquilo que é proposto no livro-texto da 
disciplina LMI: que o estudante tenha liberdade 
para pensar e tirar suas próprias conclusões, 
pois “o pensamento lógico-dedutivo deve ser 
precedido de oportunidades para ideias intuitivas, 
imaginativas, criativas, originais, para palpites, 
tentativas e erros, bem como experimentações” 
(PASSOS; ROMANATTO, 2010, p. 33).

Ao apresentar a importância do papel 
ativo das crianças na exploração dos objetos 
matemáticos, destaca-se a relevância de que os 
professores sejam capazes de “representar ideias 
matemáticas fazendo a correspondência entre 
as representações concretas, icônicas e simbóli-
cas, de acordo com o nível de desenvolvimento 
dos alunos e com os objectos ou processos ma-
temáticos envolvidos” (SERRAZINA, 2007, p. 
16). A autora defende, conforme se viu antes,  
que o formador deve exercer os mesmos prin-
cípios que deseja desenvolver nos estudantes.

Intervenções que envolvem complementações

Além do destaque ao que se considera ade-
quado, outras intervenções trazem ampliações e 
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complementações às ideias apresentadas pelos es-
tudantes. Um exemplo é a participação da tutora 
Letícia em um fórum de discussão, dialogando com 
a postagem de dois estudantes sobre a contextuali-
zação no ensino de matemática. Os alunos haviam 
escrito uma narrativa sobre suas experiências com 
a matemática como estudantes. Depois foram con-
vidados a fazer o estudo da primeira unidade do li-
vro-texto, intitulada “A natureza do conhecimento 
matemático”, que abordava: discussões sobre o co-
nhecimento matemático; o fazer dos matemáticos; 
aspectos da educação matemática; e filosofia da 
matemática e da educação matemática. A proposta 
do fórum era de que os estudantes expusessem se a 
sua concepção de matemática coincidia com aque-
la apresentada no texto estudado e estabelecessem 
relações entre as concepções de matemática e o tra-
balho docente:

Não sei se felizmente, mas acredito que 
o fato de eu ter cursado o Magistério e 
da matemática ter tido pouco espaço no 
curso, tenha me poupado desses conteúdos 
dissociados do dia a dia. As lembranças 
que tenho são do período do 1º grau e do 
1º ano do 2º grau, e nesse período eu não 
sentia necessidade como tenho hoje de 
encontrar uma razão para tudo. (Estudante 
3, fórum, AI-2, LMI).

Oi [nome da estudante], vc [você] está certa. 
Na vida nem tudo tem uma razão. [...] Mas 
daí eu me pergunto: será suficiente traba-
lhar no sentido de que os alunos aprendam 
a utilidade prática da matemática no dia a 
dia? A ideia do Guia é a de que os nossos 
alunos entendam como se produz a mate-
mática. [...] Evidentemente há uma ligação 
direta entre o fazer matemático e sua apli-
cabilidade no cotidiano, mas acredito que a 
compreensão de sua produção é mais am-
pla, mais abstrata, não sei se estou correta... 
(Estudante 4, fórum, AI-2, LMI).

Bom... Como a [nome da Estudante] comen-
tou, nem sempre é possível contextualizar 
com o cotidiano, conteúdos matemáticos. 
Existe uma diferença entre o aprender com 

sentido e o contextualizar. É importante 
destacar que as discussões atuais, no que se 
refere ao ensino e à aprendizagem da ma-
temática que defendemos, estão pautadas 
numa prática pedagógica que possibilite aos 
alunos, nas aulas de matemática, pensar e 
agir matematicamente. Dessa forma, objeti-
vamos nosso trabalho docente numa apren-
dizagem que faça sentido ao aluno, pro-
porcionando o que o [nome do Estudante] 
acabou de comentar, o fazer matemático. 
(Letícia, fórum, AI-2, LMI).

A postagem da tutora Letícia contribuiu 
para a discussão no fórum, na medida em que 
apresentou justificativas para a afirmação 
feita pela estudante, ampliando a possibilidade 
de aprendizagem e valorizando a atitude dos 
participantes no seu grupo de permanente busca 
e de identificação das concepções que embasam 
suas ideias e sua prática. Essa postura indica 
que Letícia tem como objetivo fazer com que o 
futuro professor seja capaz de tornar o conteúdo 
acessível a uma ampla variedade de alunos.

Tal postura mostra-se condizente com 
Serrazina (2012), pois esta autora sugere que 
o professor que ensina matemática nos anos 
iniciais precisa, ainda na formação inicial:  
aprender a dar sentido e valor à matemática; 
ficar atento à compreensão da matemática que 
os alunos vão adquirindo nas aulas; e promover 
a comunicação escrita e oral, ouvindo os alunos, 
valorizando seus raciocínios, contribuindo para 
que possam estruturar progressivamente o 
pensamento matemático.

Intervenções que envolvem questionamentos

Há também momentos nos quais os tuto-
res questionam e problematizam posicionamen-
tos ou ideias expostas pelos estudantes em rela-
ção ao ensino da matemática. Apresentam-se, a 
seguir, trechos de duas interações que ilustram 
esse tipo de intervenção. A primeira delas envol-
via a escrita de um texto no qual os estudantes 
deveriam comentar as sugestões apresentadas no 
item “O ensino da Aritmética: algumas suges-
tões” do livro-texto, buscando relacioná-las com 
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a preocupação com um aprendizado compreen-
sivo das operações. A segunda interação ocorreu 
a partir da escrita de um texto pelos estudan-
tes, relacionando: o estudo do item “As técnicas 
operatórias (os algoritmos)”, do livro-texto; o 
conteúdo de um vídeo no qual a professora da 
disciplina discutia os algoritmos das operações; e 
os dados decorrentes de uma entrevista realizada 
com professores dos anos iniciais sobre o ensino 
das operações adição e subtração:

O trabalho com a matemática, para ser sig-
nificativo, requer que seja contextualizado e 
diferenciado, para que seja aprendido satis-
fatoriamente pelo aluno, sendo uma estra-
tégia o adotar de ações típicas do universo 
infantil, como o ato de brincar. É por meio 
do brincar que se verifica a construção do 
conhecimento matemático pela compre-
ensão e solução das situações problemas 
vivenciadas pelos próprios educandos [...]  
(Estudante 5, produção textual, AIV-4, LMI).

[...] gostaria de fazer algumas considera-
ções. A primeira delas se refere ao “brincar” 
destacado por você no texto. É preciso ter 
cuidado com esse termo, pois as atividades 
com jogos, materiais manipulativos, podem 
em alguns momentos ser interpretadas pelos 
alunos como brincadeiras, porém é impor-
tante ressaltarmos que essas atividades de-
vem ser dirigidas, ou seja, ter um objetivo 
específico quando propostas. Não consigo 
ver muito sentido no jogo pelo jogo, pois é 
preciso ter uma intenção. Os alunos também 
precisam ter essa percepção, e é nosso papel 
demonstrá-la. (Letícia, feedback, AIV-4, LMI).

Quando a professora iniciou a adição 
com reserva, inventou a seguinte regra: 
em uma cama pequena não cabem duas 
pessoas, portanto, uma chuta a outra para 
cima. Ao ler o guia de estudos, que traz o 
recurso da folha quadriculada para armar 
as contas de adição, lembrando que em 
cada quadradinho somente pode haver 
um algarismo, percebi que a professora 
inventou uma regra similar, porém com 

outras palavras. [...] A professora contou 
que sempre que há reservas na adição, 
as crianças dão risada e se lembram dos 
chutes para o alto. (Estudante 6, produção 
textual, AIV-2, LMI).

[...] quando a professora diz que “sempre 
que há reservas na adição, as crianças 
dão risada e se lembram dos chutes para 
o alto”, conceitualmente é possível fazer 
essa afirmação? [...] Tem-se que tomar 
o cuidado, porque algumas tentativas 
de contextualização podem acabar 
dificultando ainda mais a aprendizagem. 
(Fernando, feedback, AIV-2, LMI).

Esse tipo de intervenção revela preocu-
pação com o entendimento demonstrado pelo 
estudante do que é estudado e discutido em re-
lação ao ensino da matemática.

A tutora Letícia, na proposta de feedback, 
chama a atenção para o cuidado necessário na 
utilização de recursos didáticos no ensino da 
matemática. Sua intervenção está de acordo 
com a concepção apresentada pelo livro-texto 
da disciplina LMI, quando trata dos princípios 
que regem o trabalho com o ensino e a 
aprendizagem de matemática:

Recursos didáticos como jogos, livros, 
vídeos, calculadoras, computadores e 
outros materiais têm um papel importante 
no processo de ensino e de aprendizagem. 
Contudo, eles precisam estar integrados a 
situações que levem ao exercício da análise 
e da reflexão e, em última instância, à 
base da atividade matemática (PASSOS; 
ROMANATTO, 2010, p. 27).

A preocupação da tutora é também 
demonstrada pela literatura relativa ao 
ensino da matemática. Spinillo e Magina 
(2004), por exemplo, falam sobre o cuidado 
necessário em relação a alguns mitos sobre 
o ensino da matemática, entre os quais 
identificam o uso do material concreto e das 
tecnologias, se tomados como únicas fontes 
de compreensão da matemática ou se sua 
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simples utilização for considerada suficiente 
para garantir a compreensão.

Nacarato (2005) destaca que os mate-
riais manipuláveis seriam a interface entre o 
professor, o conteúdo e os alunos, de modo a 
facilitar a relação entre eles e o conhecimen-
to em um momento preciso de elaboração de 
conceitos. A autora aponta ainda que o pa-
pel do formador de professores deve ser o de 
promover reflexões sobre esses aspectos, pro-
blematizando o uso de materiais didáticos nas 
aulas de matemática.

A intervenção do tutor Fernando revela a 
preocupação de valorizar, no ensino de matemáti-
ca para as crianças, a compreensão dos conceitos 
e a possibilidade de que o estudante explique e 
justifique suas aprendizagens conceitualmente – 
aspectos esses destacados também por Serrazina 
(2002) como fundamentais na matemática esco-
lar atualmente –, sem utilizar comparações com 
ações não relacionadas com o conceito estudado 
como, por exemplo, a explicação do procedimen-
to do algoritmo da adição com reservas, compa-
rando-o com chutes para o alto.

Observa-se, mais uma vez, a adequação 
das intervenções realizadas pelos tutores com 
as concepções apresentadas pelo livro-texto 
da disciplina, ao afirmar que “a aprendizagem 
em matemática está ligada à compreensão, 
isto é, à apreensão do significado; aprender 
o significado de um objeto ou acontecimento 
pressupõe vê-lo em suas relações com 
outros objetos e acontecimentos” (PASSOS; 
ROMANATTO, 2010, p. 26). Tal concepção 
é ainda defendida por Serrazina (2002), 
quando chama a atenção para o fato de que, 
mais do que na aquisição de procedimentos, 
a aprendizagem da matemática deve estar 
pautada na compreensão dos conceitos.

A apresentação das conexões entre as con-
cepções apresentadas nas ações dos tutores, nos 
livros-texto das disciplinas e nas pesquisas sobre 
educação matemática foi realizada de forma in-
tencional. Esse é um indício de que os tutores se 
mantêm atualizados em relação às perspectivas 
atuais sobre o ensino da matemática e de que há 
uma identificação desses tutores com a disciplina 
em que atuam. Esse aspecto é apresentado por Mill 

(2012) como fundamental para a qualidade do tra-
balho realizado por meio da polidocência. O autor 
utiliza o termo polidocência considerando que, na 
EaD, a docência é exercida coletivamente por uma 
equipe colaborativa e fragmentada ao mesmo tem-
po, pois diferentes funções – planejamento, execu-
ção e gerenciamento das disciplinas – são exerci-
das por trabalhadores diversos. E, nesse cenário, o 
tutor desempenha um papel fundamental.

Intervenções que envolvem socialização das 
experiências docentes dos tutores

As experiências da prática profissional 
do tutor como docente são também abordadas, 
em alguns momentos, durante sua atuação. Essa 
é outra forma que os tutores utilizaram para 
intervir, propondo ações ou problematizando 
aspectos do ensino da matemática. Um exemplo 
é a participação do tutor Felipe no fórum de 
discussão sobre a resolução de problemas 
envolvendo frações, a partir do estudo do item 
“Iniciação ao estudo de frações” do livro-texto 
e da resolução, pelos estudantes, de quatro 
problemas utilizando frações. Felipe faz a 
indicação de episódios de uma série televisiva:

Olha eu aqui de novo, caros estudantes! 
Hehe. Como já disse a vocês, sou muito 
midiático, sendo assim disponibilizarei o 
episódio de uma série que é transmitida na 
TV CULTURA, o qual eu gosto muuuuito, 
ela se chama Cyberchase e já ganhou vários 
prêmios nos EUA devido ao seu conteúdo 
pedagógico, em relação ao ensino de 
matemática. O episódio que selecionei 
trata das frações, por favor, deem uma 
olhada, pois vale verdadeiramente a 
pena, é esclarecedor. Os personagens são 
envolventes e utilizam sempre a resolução 
de problemas para ajudar a placa mãe. 
[posta os links para o acesso aos episódios].

P.S.: Hoje elaborei uma atividade com minha 
turma do 7º ano a partir de um dos episódios 
dessa série para iniciar os estudos dos núme-
ros negativos, eles adoraram, muitos já acom-
panham pela TV. (Felipe, fórum, AIII -2, LMII).
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Uma das estudantes elogia a atitude de 
Felipe como docente do ensino fundamental II, ao 
propor vídeos, considerando que estes motivam 
a aprendizagem e proporcionam um clima 
mais agradável à aula, ao que o tutor responde, 
esclarecendo quais os objetivos da utilização 
deles e de que forma costuma proceder:

Seus alunos devem amar trabalhar mate-
mática com você, eles aprendem e relaxam. 
Isso é o que eu entendo por trabalhar a tec-
nologia em favor da educação. Quem teria 
uma atitude de indisciplina com uma aula 
partindo dessa motivação? Até eu me senti 
bem assistindo aos desenhos. Obrigada pela 
oportunidade que ofereceu, procurarei fazer 
uso dela. (Estudante 7, fórum, AIII-2, LMII).

Estou no início da minha docência, confes-
so que tem sido difícil, mas não abro mão 
do meu arcabouço pedagógico, acredito 
que posso desmistificar essa ideia de que a 
matemática é chata, inútil e incompreensí-
vel [...] quando utilizo tecnologias, mídias e 
materiais concretos em minhas aulas, sempre 
tenho um objetivo, no caso do vídeo elaborei 
algumas questões relacionadas ao conceito 
de número negativo mencionados no epi-
sódio e pedi que os estudantes elaborassem 
uma síntese, para depois iniciar o conteúdo. 
Acredito que não podemos utilizar materiais 
na sala de aula sem objetivo e soltos, pois se-
não usamos o material pelo material. (Felipe, 
fórum, AIII -2, LMII).

Embora não seja uma experiência com 
estudantes e conteúdos dos anos iniciais do en-
sino fundamental, o tutor se refere a ela para 
propor uma forma de trabalhar com vídeos nas 
aulas de matemática, indicando, inclusive, pro-
cedimentos a serem utilizados. A preocupação 
do tutor, como docente do ensino fundamental, 
de organizar sua atuação – bem como as inter-
venções – a partir de objetivos que direcionam 
a proposta a ser realizada também se revela na 
sua prática como tutor, quando ele faz as inter-
venções com o objetivo de problematizar o uso 
da tecnologia no ensino da matemática. Esse 

tipo de intervenção, diferente das demais apre-
sentadas neste item, foi utilizada em poucos 
momentos e por apenas quatro dos tutores par-
ticipantes da investigação, a saber: Fernando, 
Mariana, Felipe e Letícia.

Os tutores também procuraram identi-
ficar-se com as dificuldades dos estudantes. 
Em alguns momentos, usaram sua experiência 
docente para mostrar-lhes que vivenciam difi-
culdades semelhantes às vividas por eles. Um 
exemplo é a interação de Letícia com um dos 
estudantes a partir da produção de uma narra-
tiva sobre as experiências dos participantes da 
disciplina como alunos de matemática, envol-
vendo lembranças em relação aos conteúdos, às 
metodologias utilizadas, às avaliações, à rela-
ção com os professores e ao sentimento sobre 
a matemática:

Hoje, como professor, posso afirmar que 
fui ensinado da maneira tradicional, 
ou seja, não havia compreensão dos 
conceitos que envolviam as operações. 
Somente fui compreender a razão do “vai 
um” na adição quando tive que ensinar os 
meus alunos, da mesma forma foi com o 
“empresta um” da subtração. (Estudante 8, 
narrativa, AI-1, LMI).

Gostaria também de comentar que, ao ler 
seu texto, me identifiquei bastante com sua 
história, pois quando ingressei na carreira 
docente que passei a compreender alguns 
fundamentos da matemática. (Letícia, 
feedback, AI-1, LMI).

Assim como quando os tutores se 
identificaram com as dificuldades no processo 
de aprendizagem da matemática, também neste 
momento, a atuação da tutora demonstra uma 
intencionalidade baseada nas suas concepções 
sobre o trabalho docente. Esse excerto indica 
sua preocupação com a prática docente dos 
futuros professores que ensinarão matemática. 
Está implícita nessa fala a necessária articulação 
entre o conteúdo e a forma de ensiná-lo. Há uma 
consonância entre a intervenção realizada pelos 
tutores e as indicações de Curi (2005) sobre o 
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conhecimento necessário para um professor, 
que inclui o conhecimento do tratamento 
didático do conteúdo a ser ensinado.

O feedback da tutora Letícia revela um 
posicionamento de docente como um profissional 
em constante formação devido à complexidade 
da sua prática, neste caso representada pelo 
trabalho com o conteúdo disciplinar. Ao 
socializar suas próprias dificuldades como 
docente, a tutora oferece uma contribuição à 
formação dos estudantes, na medida em que 
aborda algo que, segundo Bolzan, Isaia e Maciel 
(2013), é um dos focos principais da formação 
de professores: a disponibilidade para continuar 
aprendendo nos diferentes contextos de atuação.

Devido à complexidade da polidocência 
e da ação do tutor nesse cenário (MILL, 2012), 
essa disponibilidade para a aprendizagem con-
tínua também se adéqua à realidade profissio-
nal dos tutores virtuais. Para Mill (2012, p. 47), 
a formação da docência na EaD tem acontecido 
através da metaformação, ou seja, aprende-se o 
ofício da docência virtual sendo docente virtu-
al; aprende-se no decorrer do exercício da pro-
fissão, por “tentativa/erro/reflexão/acerto”.

A questão da atuação docente esteve 
presente na ação dos tutores, nas propostas de 
discussão de algumas atividades realizadas pelos 
estudantes e na socialização de suas próprias 
experiências. No entanto, essa questão permeou 
também a forma de participação desses tutores 
na realização das disciplinas e a preocupação 
com sua própria formação, aspectos esses que 
revelaram o exercício da autonomia por eles.

Algumas considerações

A prática dos tutores aconteceu, na 
maioria das vezes, privilegiando, em sua 
atuação  com os estudantes, discussões sobre os 
aspectos relacionados ao ensino da matemática. 
Esse tipo de intervenção – realizado por todos os 
tutores – aconteceu durante todo o trabalho nas 
disciplinas, envolvendo diferentes conteúdos 
abordados nas diversas unidades de estudo.

Os dados analisados revelam a 
constante preocupação em problematizar e 
levar o estudante a refletir sobre suas próprias 

concepções a respeito do ensino da matemática. 
O material de estudo e as atividades propostas, 
ambos elaborados pelo professor responsável 
pela disciplina, trouxeram à tona muitas 
interpretações, e a escrita dos estudantes revelou 
as diferentes concepções. A partir disso, a 
atuação do tutor tornou-se fundamental, como 
aquele que interage com os estudantes e que, 
por isso, pode realizar discussões de maneira 
mais individual, a partir do posicionamento e 
das necessidades de cada um.

Muitas das ações dos tutores observadas 
nesta pesquisa se relacionam com o papel exer-
cido por um formador de professores de mate-
mática para os anos iniciais. Isso foi observado 
quando os tutores: desenvolveram as interações 
com os estudantes; fizeram apontamentos dos 
aspectos positivos de cada atividade, buscando 
sistematizar as aprendizagens; propuseram am-
pliações e complementações às ideias apresen-
tadas; e mostraram preocupação em trazer, para 
as discussões sobre as atividades de ensino, as-
pectos relacionados ao conteúdo matemático e 
à participação efetiva das crianças. Nesses mo-
mentos, os tutores puderam propor discussões 
sobre as tendências atuais do ensino da mate-
mática nos anos iniciais da educação básica.

A colaboração dos tutores para a forma-
ção matemática dos futuros professores foi favo-
recida pelo fato de que eles possuíam formação 
específica para o trabalho com essas disciplinas. 
Assim, eles puderem trazer para as discussões 
temas como: a importância de que o ensino da 
matemática não esteja baseado apenas em pro-
cedimentos, mas principalmente na compreensão 
dos conceitos; a problematização da concepção 
de que a utilização de materiais manipuláveis, 
jogos e tecnologia, pode garantir, por si só, a 
aprendizagem da matemática; a problematiza-
ção da ideia de contextualização no ensino de 
matemática; a importância da valorização das 
produções próprias das crianças que privilegiem 
a compreensão e a argumentação nas socializa-
ções; e o papel fundamental do professor nas in-
terações e na sistematização das aprendizagens.

A experiência docente de alguns tutores 
como professores da educação básica também 
contribuiu para sua atuação como formadores, 
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permitindo-lhes propor algumas discussões a 
partir de suas vivências – e não apenas daquilo 
que é estudado –, trazer propostas de reflexão 
sobre a prática e relacioná-la com a teoria.

Foi de fundamental importância para 
a qualidade das discussões realizadas sobre o 
ensino de matemática – e, consequentemente, 
da formação oferecida –, nesse curso de 

pedagogia a distância, a participação ativa do 
tutor como formador de professores.

O estudo realizado deixa espaço para 
outras reflexões. Permanecem inquietações 
sobre: o modo como acontece a formação (inicial 
e continuada) dos tutores virtuais; a definição do 
papel do tutor na polidocência; e a presença da 
linguagem matemática na EaD.
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Educação a distância na ótica discente
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Resumo

Este artigo apresenta parte das reflexões desenvolvidas durante 
uma pesquisa de doutorado que buscou respostas à questão: o 
que revelam os discursos de estudantes veteranos dos cursos de 
licenciatura em física e em pedagogia da Universidade Estadual de 
Maringá, Paraná, a respeito da modalidade de educação a distância 
e, mais especificamente, dos elementos constitutivos de cada curso? 
Para tanto, vinte e seis acadêmicos concederam entrevistas, que 
foram gravadas em áudio, transcritas e compreendidas segundo a 
teoria da Análise do Discurso de linha francesa, o que permitiu 
desvelar os sentidos que emanaram dos dizeres dos participantes 
da pesquisa, sem pretensão de generalizações. O objetivo foi 
compreender os discursos de estudantes quanto às suas experiências 
pessoais em cursos de graduação, na modalidade a distância, nos 
âmbitos estrutural, organizacional e pedagógico. Do resultado das 
análises, destacaram-se: a forte influência das imagens construídas 
ao longo da história pela escolarização na modalidade presencial; 
a facilidade de acesso ao ensino superior via educação a distância 
(EaD) e sua adequação às condições de vida dos alunos; a 
preferência dos estudantes pelo livro impresso e pelas videoaulas 
como suportes à aprendizagem; as resistências, as falhas técnicas 
e o uso limitado das tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) como mediadores do processo de ensino e de aprendizagem; a 
presença de fragilidades no processo de comunicação entre tutores 
e alunos.
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Distance education from the students’ perspective
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Abstract

This article presents reflections developed during PhD research 
that sought answers to the question: what do the discourses of 
senior students in undergraduate Physics and Education courses 
of Universidade Estadual de Maringá, in Paraná state, on distance 
education and specifically on each course reveal? Twenty-six 
undergraduate students gave interviews, which were audio-
recorded, transcribed and assessed according to the French discourse 
analysis. This enabled unveiling the meanings that emanated from 
the discourses of the research participants, without the pretense 
of generalizations. Our objective was to understand discourses of 
the students on their personal experience in distance education 
undergraduate courses, as well as their structural, organizational 
and educational aspects. The most relevant findings have been: 
strong influence of images constructed throughout schooling 
in face-to-face education; easy access to higher education via 
distance education and its adaptability to the living conditions of 
students; student preference for printed books and video classes 
to support learning; resistance, technical failures, and limited use 
of information and communication technology as mediators of 
teaching and learning, as well as weaknesses in the communication 
between tutors and students.
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Introdução

Apresentamos algumas das reflexões de-
senvolvidas durante uma pesquisa de doutora-
do em que o objeto principal da análise foi o es-
tudante da educação a distância (EaD). Partimos 
da ideia de que não há dúvidas sobre ser o alu-
no o principal agente do processo de aprendiza-
gem dessa modalidade, entendido como ativo e 
autônomo, responsável pela construção de seu 
conhecimento, anteriormente regido quase que 
exclusivamente pelo professor.

Nesse contexto, Belloni (2006) alerta 
para o fato de que as teorias e práticas educa-
cionais possuem pouco entendimento de como 
esse aluno aprende; acrescenta a autora que 
esse aluno constitui-se em uma abstração do 
indivíduo da educação presencial, apenas dis-
tante geograficamente.

Diante do pressuposto de que o aluno 
não é ouvido, o problema da pesquisa foi 
delineado, a saber: o que revelam os discursos de 
estudantes veteranos dos cursos de licenciaturas 
em física e pedagogia da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) sobre a modalidade de EaD 
e, mais especificamente, sobre os elementos 
constitutivos de cada curso?

A amplitude da indagação desmembrou-
-se em outras interrogações: as expectativas 
dos estudantes vão ao encontro do modelo de 
curso a distância proposto pela UEM? Os dis-
cursos dos alunos de física e de pedagogia pos-
suem pontos em comum e divergências? Quais? 
O que pensam os discentes sobre o suporte à 
aprendizagem a distância ancorado às TIC e às 
relações entre alunos, professores e tutores?

Supomos que os estudantes que fazem a 
opção por cursos nessa modalidade desconhe-
cem os mecanismos da EaD e imaginam que há 
mais facilidades nesse processo, em parte pelas 
referências que possuem do ensino presencial, as 
quais entram em choque com um perfil diferente 
de professor, com a utilização de tecnologias de 
comunicação como mediadoras da aprendizagem, 
com um material didático com linguagem cientí-
fica e a responsabilidade de serem gestores do seu 

conhecimento, fatores que assustam e geram con-
flitos. Consideramos também que há inquietações, 
desmotivações e dificuldades que surgem durante 
o curso, devidas principalmente à exigência de 
autonomia e autocontrole.

Nesse cenário, a pesquisa em campo – de 
cunho qualitativo, exploratório e descritivo – 
ofereceu o suporte adequado às investigações, 
permitindo a coleta das opiniões de grupos 
de estudantes, sem a pretensão de que seus 
discursos fossem generalizados, mas, sim, cientes 
da possibilidade de influenciarem as ideias de 
outras pessoas (MARCONI; LAKATOS, 2006).

O percurso metodológico

Iniciamos com uma pesquisa documental 
referente ao tema, seguida da aplicação de ques-
tionário objetivo destinado à seleção dos parti-
cipantes, de acordo com os critérios de realiza-
ção de vestibular para ingresso no curso e a não 
experiência anterior em cursos de graduação em 
EaD. Como, no período da coleta de dados, ano de 
2012, havia apenas treze alunos cursando os anos 
finais de física, delimitamos o mesmo número de 
estudantes de pedagogia. Os vinte e seis partici-
pantes voluntariamente concederam entrevistas, 
que foram gravadas em áudio, transcritas literal-
mente e, em seguida, analisadas.

A entrevista semiestruturada seguiu um 
roteiro de questões, mas com a flexibilidade de 
serem feitas adaptações, caso fossem necessárias. 
Inquirimos aos estudantes: quais motivos o 
levaram a escolher um curso a distância? Conte 
quais foram as suas expectativas iniciais para o 
curso e quais são as atuais. No decorrer do curso, 
que necessidades você teve? Foram atendidas?  
Houve empecilhos à sua aprendizagem pelo fato 
de você cursar a modalidade a distância? Como 
você organiza seus estudos? Dê sua opinião sobre 
a metodologia utilizada na EaD. Explique como 
você usa os recursos didáticos e tecnológicos 
oferecidos pela EaD, tais como: material didático 
impresso, Moodle, videoaulas, webconferências, 
encontros presenciais nos polos. Como é sua 
relação com o tutor presencial? E com o tutor 
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a distância? Você se relaciona com os outros 
colegas de curso? Como?

A análise dos dados ancorou-se na teoria 
da Análise do Discurso (AD) de linha francesa. 
As categorias e seus desdobramentos emanaram 
do interior dos discursos dos estudantes em res-
posta a essas questões, o que exigiu a compre-
ensão dos sentidos produzidos pelos dizeres dos 
participantes e seus possíveis efeitos. Em síntese, 
a AD entende que o discurso não se encerra em 
sua interpretação nem tampouco busca a verda-
de. Reconhece que há limites e mecanismos que 
constituem a significação e que, para compreen-
dê-la, não há um manual, uma chave. É preciso 
considerar, no movimento de análise, a inteligi-
bilidade, a interpretação e a compreensão.

A inteligibilidade se refere ao sentido li-
teral; basta saber ler para identificar o evidente, 
realizar a codificação. Para interpretar, é preciso 
ir além do perceptível, buscar os contextos nos 
quais o sujeito se insere e que permitem qua-
lificá-lo, nomeá-lo, caracterizá-lo. Contudo, o 
analista, ao interpretar, “[...] apenas reproduz o 
que já está lá produzido, [...] uma vez que apenas 
reflete sua posição de leitor na leitura que pro-
duz” (ORLANDI, 2008, p. 117). A compreensão 
é mais abrangente – pois necessita desmistificar 
como a interpretação funciona –, é saber como 
se produzem os sentidos; ou seja, analisar o 
discurso requer incidir sobre a compreensão 
para explicitar os outros sentidos presentes 
no enunciado.

De acordo com Orlandi (2010, p.62), 
“a delimitação do corpus não segue critérios 
empíricos (positivistas), mas teóricos”. A autora 
compreende o discurso como um processo 
em que é possível recortar e analisar estados 
diferentes, e essa construção é responsabilidade 
do analista. Em suas palavras:

[...] como a pergunta é de responsabilidade 
do pesquisador, é essa responsabilidade 
que organiza sua relação com o discurso, 
levando-o à construção de “seu” dispositivo 
analítico, optando pela mobilização 
desses ou aqueles conceitos, esse ou 

aquele procedimento, com os quais ele 
se compromete na resolução da questão. 
(ORLANDI, 2010, p. 27).

Os procedimentos para este estudo foram 
assim ordenados: em um primeiro momento, 
leitura, seleção dos episódios discursivos e 
interpretação dos dados de forma literal. Em um 
segundo momento, compreensão e análise dos 
episódios selecionados, norteados pelas questões: 
qual é o sentido produzido pelo discurso do 
aluno? Qual é o efeito desse discurso?

A Universidade Estadual de 
Maringá e seus cursos de física e 
pedagogia

A Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) localiza-se ao noroeste do estado do 
Paraná e oferece cursos de graduação e de 
pós-graduação na modalidade presencial e a 
distância. No que se refere à oferta de cursos a 
distância, integra o sistema Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), seguindo as determinações e os 
referenciais do Ministério da Educação (MEC), 
para estruturar seu modelo de gestão.

O curso de licenciatura em física na 
modalidade a distância iniciou suas atividades 
em 2008, por meio de concurso vestibular. 
Foram oferecidas 150 vagas, distribuídas entre 
os municípios paranaenses de Assaí, Bela Vista 
do Paraíso, Goioerê, Jacarezinho e Umuarama. O 
segundo vestibular foi realizado em 2010, com 
aumento do número de vagas para 210, incluindo 
a participação de mais um município – Cidade 
Gaúcha, no Paraná –, e, em 2013, 300 vagas 
foram ofertadas entre esses seis municípios.

Em seus aspectos organizacionais, o curso 
é vinculado ao Departamento de Física (DFI) e se 
destina à habilitação em licenciatura e especifi-
camente na formação do físico-educador. Tem a 
duração de quatro a oito anos, e é desenvolvi-
do de forma semipresencial e com currículo igual 
ao da modalidade presencial. Conta com salas 
de aula, laboratórios e bibliotecas na instituição-
-sede e nos polos de apoio presencial, além do 
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Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na pla-
taforma Moodle. O material didático utilizado está 
disponível não apenas virtualmente, mas também 
em formato de livro impresso, distribuído gratui-
tamente aos estudantes.

Seus aspectos metodológicos e tecnoló-
gicos preveem sequências didáticas diversifica-
das, conforme o modelo pessoal do professor, 
e disponibilizadas no Moodle. Há comunicação 
síncrona (chat, webconferência e encontros 
presenciais) e assíncrona (fóruns, e-mail, video-
aulas) e, no mínimo, duas avaliações. O estágio 
supervisionado é obrigatório, realizado presen-
cialmente com a supervisão do tutor presencial 
do polo de apoio.

O curso de pedagogia selecionou seus 
primeiros estudantes no vestibular realizado 
em 2008, em que foram oferecidas 550 vagas 
distribuídas para os municípios paranaenses 
de Assaí, Bela Vista do Paraíso, Engenheiro 
Beltrão, Faxinal, Flor da Serra do Sul, Goioerê, 
Itambé, Jacarezinho, Nova Santa Rosa, Sarandi 
e Umuarama. Em 2009, houve outro vestibu-
lar, com 700 vagas distribuídas aos polos de 
Astorga, Cruzeiro do Oeste e Nova Londrina. 
Em 2013, 850 vagas foram ofertadas aos polos 
anteriormente citados, incluindo-se os municí-
pios de Ubiratã e Paranavaí.

O referido curso promove a formação do 
profissional para atuar no magistério (educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio e 
formação pedagógica do profissional docente) e 
na gestão do trabalho pedagógico na educação 
formal e não formal. Possui os mesmos espaços 
físicos, formato de materiais e de apoio virtual, 
aspectos metodológicos e tecnológicos destina-
dos à física. Sua estrutura curricular é diferente 
daquela da modalidade presencial.

O aluno da EaD

Diante das mudanças promovidas 
pelas tecnologias ao longo da história da 
humanidade, e especialmente dos impactos 
que o desenvolvimento das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) causaram 

na reconfiguração do processo de ensino e de 
aprendizagem da EaD, os papéis dos atores 
envolvidos nesse contexto foram revistos e, 
em certos casos, transformados, como, por 
exemplo, o papel discente.

Seja ele denominado aluno univer-
sal (MAIA; MATTAR, 2007), aluno aprendiz 
(TAROUCO; MORO; ESTABEL, 2003), aprendiz 
virtual (MAIA; MATTAR, 2007), novo aprendente 
(GUIMARÃES, 2012), seja ele referido com ou-
tras formas de expressão, o fato é que compre-
endemos: que o estudante é um indivíduo que 
passa a fazer parte de uma comunidade educa-
cional diferenciada; e que a opção pela modali-
dade a distância com aporte tecnológico virtual 
apresenta alguns pré-requisitos. Tais requisitos 
dizem respeito às competências e habilidades no 
trato com as novas ferramentas que dão suporte 
à sua aprendizagem, bem como à adequação de 
sua organização pessoal, motivação e objetivos e 
às exigências do curso escolhido.

Vale lembrar que, no contexto atual, 
ainda são presentes as marcas da escolarização 
vivenciada por décadas, ao mesmo tempo em 
que dinâmicas inovadoras baseadas nas TIC são 
introduzidas na educação, a ponto de Gouvêa e 
Oliveira (2006, p. 107) afirmarem que:

A subjetividade construída durante séculos 
de sistema educativo presencial, na qual 
o professor encontrava-se no papel de 
controlar o fluxo de informação, as formas 
de apreensão do conteúdo e modos de 
entendimento daquilo que circulava no 
espaço escolar (ou mesmo acreditava-se 
que possuía tal poder de controle), passa 
a ser solapada pela distância que coloca o 
aluno longe de seu olhar, de sua fala e de 
sua influência direta.

Ao pontuar o novo aprendente, Guimarães 
(2012) associa o aumento de matrículas na 
educação superior à elevação do poder aquisitivo 
de uma grande parcela da população, que passa a 
sair de uma situação desfavorável para outra, com 
o apoio da educação. Assim, “[...] há marcadamente 
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um novo perfil socioeconômico dos estudantes 
brasileiros, que aprendem de maneira diferente 
e desafiam o elitismo que sempre marcou a 
educação superior” (GUIMARÃES, 2012, p. 126).

O autor relaciona uma série de caracte-
rísticas que compõem o perfil desse novo aluno, 
como: a matrícula tardia na educação superior; 
a dedicação parcial ou integral ao trabalho; estu-
dos no período noturno; independência financei-
ra ou participação expressiva na renda familiar; 
a existência de esposos/as, filhos/as e paren-
tes. Os conhecimentos desenvolvidos durante a 
educação básica são diferenciados daqueles dos 
universitários tradicionais; são jovens adultos, 
adultos ou mais velhos e possuem objetivos cla-
ros, por exemplo, melhores salários ou mudar de 
profissão (GUIMARÃES, 2012).

Outros autores também descrevem os 
estudantes da EaD como adultos, geralmente 
com a idade entre 25 e 50 anos, trabalhadores, 
que buscam uma aprendizagem mais orientada 
para a prática, possuem experiências de vida e 
de trabalho, apreciam ter o controle sobre seus 
atos e entendem essa modalidade como uma 
rica possibilidade de estudos, não oportunizada 
a eles quando mais jovens (PETERS, 2006; 
DIAS; LEITE, 2010; MOORE; KEARSLEY, 2011).

Moore e Kearsley (2011) acrescentam a 
esse rol de características os fatores subjetivos, 
dentre os quais destacam a ansiedade. A 
inexperiência com a modalidade a distância e o 
receio de não atender às expectativas pessoais e 
às do curso podem colaborar para desistências. 
Devemos considerar também outros perfis quando 
pensamos no estudante usuário de tecnologias: 
Silva (2012), por exemplo, utiliza as expressões 
nativos digitais e imigrantes digitais para delinear 
os principais comportamentos dos adultos.

Em geral, os nativos digitais nasceram 
após 1980, possuem conhecimento tecnológico, 
atribuem credibilidade à rede e a utilizam 
para encontros virtuais e ajuda mútua. Além 
disso, são multitarefas, entendem o mundo 
do conhecimento como público, demandam 
transparência e desconfiam das autoridades. Em 
contrapartida, os imigrantes digitais nasceram 
até o ano de 1980 e estão aprendendo a lidar 

com a tecnologia. Fazem uma coisa de cada 
vez, de forma linear e sequencial. Entendem 
o conhecimento como particular, preferem se 
conhecer pessoalmente para depois acessar a 
rede, aceitam a não transparência e submetem-
-se às hierarquias, acreditando nas autoridades.

Os comportamentos diferenciados entre eles 
confirmam o impacto causado pelas TIC na cog-
nição humana, as quais alteram substancialmen-
te a forma como eles aprendem. Um paradoxo se 
apresenta quando um nativo digital não consegue 
romper com o papel passivo do aluno tradicional. 
Conforme Tarouco, Moro e Estabel (2003, p. 37), 
os estudantes que usufruem das relações que as 
tecnologias proporcionam aprendem a navegar 
rapidamente, trabalham em grupo e não encontram 
dificuldades em produzir materiais audiovisuais. O 
desafio está em mudar o papel passivo do aluno 
expresso como um executor de tarefas. Essa con-
dição afeta substancialmente a prerrogativa de que 
o estudante de EaD deva ser autônomo. Segundo 
Belloni (2006), trata-se de uma condição embrio-
nária e uma exceção em nossas universidades.

Maia e Mattar (2007) acrescentam à pro-
blemática do estudante autônomo a sua distin-
ção em relação aos alunos presenciais em um 
cenário de alteração cultural do ensino para a 
aprendizagem, permeada por outros auto, den-
tre os quais a aprendizagem autorregulada, 
autoplanejada, auto-organizada. Para Saraiva 
et al. (2006), a vinculação do aluno à aprendi-
zagem autônoma deve ser compreendida como 
uma posição em construção, da qual emanam 
as peculiaridades das populações, os objetivos 
de cada curso e a superação das dificuldades de 
um processo educativo tecnológico. Nesse ce-
nário, abrem-se as possibilidades de reflexões 
sobre a temática, assim como se torna impor-
tante identificar e analisar os discursos dos es-
tudantes, como realizamos a seguir.

Os discursos dos estudantes 
de licenciatura em física e 
pedagogia da UEM

O movimento de análise dos discursos 
por meio da AD requer compreender seus efeitos 
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de sentido, ou seja, estabelecer as relações entre 
o que é dito e sua exterioridade, suas condições 
de produção (ORLANDI, 2010). Permite também 
identificar quais imagens de EaD se sobressaem, 
bem como reconhecer a presença do que foi 
dito por outros e sua associação com as falas 
individuais dos acadêmicos.

Primeiramente, identificamos que o estu-
dante se posiciona como cidadão, e seu discurso 
emana sobretudo das condições de vida, antes de 
ocupar o papel de aluno propriamente dito. O des-
taque está no contexto social, econômico e cultu-
ral mais amplo que identifica, qualifica e justifica 
a opção pela educação a distância.

Nos estudos de Vianney (2006), o eixo 
norteador das representações sociais construídas 
pelos alunos associam a EaD às ideias de facili-
dade, comodidade, horário flexível, oportunida-
de, economia, conhecimento, dentre outros. Na 
acepção do autor, esses conceitos representam a 
modalidade a distância em seu caráter utilitário.

Os discursos dos estudantes comprovam 
esse caráter utilitário em um primeiro plano 
para, posteriormente, a EaD ser pensada em re-
lação ao acesso ao conhecimento que propicia e 
à sua veiculação por uma instituição reconheci-
damente de qualidade. Como segue:

Os motivos que me levaram a escolher foi 
pela facilidade, para facilitar minha vida, 
porque eu tenho filha pequena e porque foi 
o que encaixou para mim, o que deu certo. 
Como eu tinha parado o curso presencial e, 
para dar continuidade ao curso, foi o que 
apareceu. Eu pesquisei para ver que o curso 
era bom, vi que era bom (física).

A priori seria a oportunidade, facilidade e 
eu levei em consideração a IES, a instituição 
que está sendo o curso. Porque, até então, 
o ensino a distância era visto como um 
ensino paliativo e que não tinha assim a 
credibilidade exigida dentro do sistema 
educacional. E, pela UEM ser uma instituição 
bem conceituada, [...] consequentemente 
não iria oferecer um curso que viesse a 

denegrir esse lugar conquistado ao longo 
do tempo (pedagogia).

Há também alusão aos desafios sociais 
e econômicos que interferem na escolha dos 
cursos. Segundo os discentes:

[...] eu não tinha pretensão nenhuma de 
fazer curso de graduação porque eu não 
tinha condições financeiras pra fazer isso 
aí [...]  Eu não ia fazer porque não tinha 
como pagar a inscrição, e teve essa pessoa 
que me ajudou a pagar. [...] A expectativa é 
muito grande porque eu não conhecia uma 
faculdade a distância e, ainda mais, na 
época, surgiram muitos comentários aqui 
que esse curso era de mentira, que esse 
curso não ia funcionar, que isso era jogada 
política, muitas questões foram levantadas 
em relação a isso (pedagogia).

A expectativa de eu poder não só 
simplesmente ter um curso superior e, sim, 
fazer um curso superior com qualidade, 
além da gratuidade. Público, gratuito e 
com qualidade (pedagogia).

E em questão também de que não ter 
profissional na área. Tanto é que meu 
primeiro contrato com o Estado foi pela 
disciplina de física (física).

É possível inferir, a partir desses dizeres, 
que o cenário no qual os cursos da EaD são 
escolhidos pelos alunos e suas expectativas 
se inserem na busca pela graduação como 
facilitadora da continuação dos estudos, 
incompatível com a estrutura da modalidade 
presencial e suas condições de vida, pela 
necessidade de inserção no mercado de trabalho, 
assim como da busca pela concretização da 
cidadania pautada na educação pública de 
qualidade e gratuita. Mota, Chaves Filho 
e Cassiano (2006, p.16) pontuam ser “as 
assimetrias sociais, econômicas, culturais e 
educacionais” um grande desafio à educação 
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em nosso país, visto que sua expansão está 
paralelamente ligada à distribuição de renda.

Nesse contexto, a EaD se torna a opor-
tunidade para a inserção em um mundo glo-
bal, além de envolver os aspectos subjetivos, 
individuais, verbalizados como sonhos e dese-
jos a serem realizados, fatores que não devem 
ser desprezados:

[...] hoje o curso superior é muito 
importante no mundo global que a gente 
vive, tanto na procura de emprego como 
de outras oportunidades. Me abriu um 
leque, na verdade, a respeito do curso, a 
respeito do meu modo de ver, de entender, 
de pensar. Então, isso tem me ajudado em 
várias coisas (pedagogia).

Desde que eu terminei o curso de ciências, 
em 2000, eu sonhava em fazer outra 
faculdade e na área de exatas. Queria a 
princípio química, matemática e, na terceira 
opção, ficava a física. E foi aonde eu tive 
a oportunidade de conseguir na física. A 
expectativa era fazer mais uma faculdade, 
ingressar no mercado de trabalho; eu 
trabalho, sou professora das séries iniciais, 
mas eu sempre tive vontade de trabalhar 
com os outros alunos, do ensino médio 
principalmente. E as minhas expectativas 
continuam, porque, se não tivesse essa 
expectativa, esse sonho de ter esse outro 
diploma, eu já teria desistido porque as 
dificuldades foram demais! (física).

Eu queria uma graduação, não me interessava 
em qual área. Como eu nunca gostei muito 
de ler, fui pra física. Estou lendo muito mais 
do que o pessoal da pedagogia (física).

A opção por um ou outro curso, as 
expectativas e as dificuldades ao longo do 
processo abrem espaço para reflexões acerca 
das características específicas da EaD e das 
habilidades exigidas em outro padrão cultural. 
A esse respeito, Peters (2009, p. 70) assinala que:

Na educação a distância, no entanto, as 
coisas são bem diferentes. As formas típicas 
e prevalentes de ensino e aprendizagem não 
são falar e ouvir em situações face a face, mas 
apresentar material didático impresso e usá-lo 
a fim de adquirir conhecimento. Falar e ouvir 
são substituídos por escrever e ler, outro padrão 
cultural que, no entanto, é relativamente 
novo, e certamente, comparativamente difícil.

Nos discursos dos estudantes, há o pedido 
de situações face a face entre professores e 
alunos para que a suposta facilidade do aprender 
ouvindo o docente seja incorporada aos cursos, 
na busca da superação das dificuldades que, 
em grande parte, não encontram suas causas 
diretamente nessa condição – de ausência física:

Eu imaginava, assim, que seria a mesma 
coisa do presencial, de aprender bem. E eu 
vejo agora que é mais difícil ainda, bem 
mais difícil, nossa! (pedagogia).

Superou minhas expectativas. Eu pensei 
que seria um curso até mais fraco, que 
a cobrança não fosse muito grande. 
A esperança é que você saia do curso 
aprendendo bem. E a distância você pensa 
que a aprendizagem não vai ser igual à do 
presencial, e eu vi que não tem diferença 
não. É até mais difícil (física).

A presença do interdiscurso (aquilo que 
foi dito por outro, em outros momentos, e que se 
faz presente no discurso individual) é marcante. 
A legitimidade da modalidade presencial como 
promotora do conhecimento necessário e o fato 
de que, por meio dela, é possível “aprender 
bem” dá o pano de fundo para qualificar a EaD 
como “mais difícil” em um tom de surpresa.

Entendemos que há visões equivocadas 
referentes à estrutura e às exigências de um curso 
a distância. Uma delas é associar sua facilidade 
de acesso a um afrouxamento na dedicação 
aos estudos. O esforço e as dificuldades são 
condições inerentes a qualquer situação de 
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novas aprendizagens, independentemente da 
modalidade de educação. Outro equívoco é 
a busca em EaD pela “maneira mais prática”, 
“mais fácil de estudar”:

Então, assim, de expectativa de conheci-
mento, elas estão sendo superadas. Só que 
eu acho difícil, a pessoa tem que se dedicar 
muito, tem que querer muito aquilo, por-
que senão já teria abandonado (pedagogia).

Quando eu entrei, eu precisava do diploma, 
como eu disse, pensava que era mais fácil 
de estudar, uma maneira mais prática. 
Hoje eu ainda preciso do diploma, só que é 
totalmente diferente do que eu imaginava. 
É muito complicado estudar a distância 
porque a gente não tem aquele respaldo 
que a gente necessita. Tipo assim, no caso, 
a gente faz uma pergunta e demora para 
vir as respostas ou não vêm as respostas. 
Quando vêm, você já entregou o trabalho 
(pedagogia).

Devemos considerar também nesse 
processo a noção de tempo em EaD, a qual 
acentua a disparidade entre o tempo de 
atendimento ao aluno para esclarecimentos 
de suas dúvidas e o cumprimento da data de 
entrega de trabalhos, o que, em certos casos, 
pode comprometer a aprendizagem pela 
discrepância entre o tempo determinado para 
o cumprimento da tarefa e o tempo necessário 
para as respostas às questões dos estudantes.

De acordo com Belloni (2006, p. 55), 
para o aluno, “pode ser mais fácil ‘lidar’ com 
a separação no espaço do que com a dimensão 
imaterial do tempo”. Ou seja, os sistemas de 
ensino são flexíveis quanto aos espaços, mas 
rigorosos quanto aos prazos (de inscrição, de 
avaliações, de conclusão de cursos, dentre 
outros), “[...] o que é ainda revelador de um 
enfoque de controle concebido a partir da sala 
de aula tradicional”.

Nesse âmbito, insere-se a mediação 
pedagógica realizada pelos tutores a distância 

ou professores por meio do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), que pede assiduidade, 
compromisso e destreza em seu uso, para que 
os estudantes não fiquem reféns de uma lacuna 
temporal não preenchida com os esclarecimentos 
de suas dúvidas. Saraiva (2010, p. 186) aponta 
que “[...] um curso on-line não permite falhas na 
comunicação. Se as mensagens não chegam ou 
o retorno de resposta é demorado, tais eventos 
podem desqualificar a qualidade do curso por 
parte dos alunos”.

Em relação à metodologia vivenciada 
pelos alunos entrevistados e aos recursos dis-
ponibilizados para a aprendizagem a distância, 
eles manifestaram:

Eu utilizo todos. Como é a distância, você 
tem que utilizar todos! Tem que usar os 
textos, assistir as web, sempre estar em 
contato no fórum com os tutores pra tirar 
as dúvidas. Faz parte, é desse jeito que 
funciona. Aliás, no começo, quando eu 
entrei no curso, que eu vim do presencial 
para EaD, então, eu senti diferença, porque 
você tem que ter essa disciplina de entrar 
no site e sempre estar atualizando. Essa 
parte eu não estava acostumada. Eu estava 
acostumada a ir à faculdade. Agora, como 
você não vai, o jeito de você ir é dessa 
forma, entrar no site todos os dias, tem 
que coletar o material lá, imprimir, assistir 
as aulas da web. Senão, não tem como 
acompanhar. Eu acho que agora eu peguei 
o ritmo, está dando certo (física).

Pra mim, abriu novos horizontes. Eu acho 
bom, só que eu acho que a presencial é me-
lhor, porque a gente tem contato ali com o 
professor, está todos os dias na aula, é bem 
diferente para quem faz presencial e para 
quem faz a distância. Você às vezes tem que 
se virar sozinha,  tem que estudar sozinha, 
tirar suas dúvidas, correr atrás de um e de 
outro, ligar para um se não sabe (pedagogia).
É uma metodologia que depende de você. 
Porque o professor está lá, ele já fez a 
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parte dele. Eu penso, assim, que sou eu 
que tenho que fazer a minha metodologia, 
estratégia de como eu vou usar, o que eu 
vou fazer aquilo ali, entendeu? Como eu 
vou adquirir aquele conhecimento. É bem 
autônomo mesmo. Você que tem que ter 
iniciativa porque o que podiam fazer eles 
já fizeram (pedagogia).

A necessidade de autonomia do estudante 
para os estudos a distância não se assenta na 
ideia de cada um faz sua parte, mas sim na 
relação existente entre todos os envolvidos 
no processo, mediados pelas tecnologias. 
Afirmações dessa natureza conduzem a erros 
e culpas, ao mesmo tempo em que indicam 
claramente que, para esse acadêmico, a 
instituição está de fato distante dele.

Considerando que a EaD pressupõe a 
mediação por meio de recursos tecnológicos, 
é importante combinar diferentes mídias para 
auxiliar os estudantes a aprender, pois “Quanto 
mais alternativas de mídia são oferecidas, mais 
eficaz o curso de educação a distância tem 
possibilidade de ser para uma faixa mais ampla 
de alunos” (MOORE; KEARSLEY, 2011, p. 101).

Na UEM, os cursos a distância contam com 
os livros impressos, as webconferências e o AVA, 
plataforma Moodle, que veicula as videoaulas e 
permite o contato com os tutores e professores por 
meio de fóruns e mensagens pessoais.

Trimer (2012) apresenta o tripé livro-au-
la-prática como aquilo que sustenta o ensino 
superior e que também é utilizado na EaD, com 
algumas adaptações. Para o autor, a prática e a 
aula foram transferidas para o ambiente virtual 
com as devidas modificações, e o livro-texto, 
fundamental no desenvolvimento cultural do 
ser humano ao longo da história, sofreu influ-
ências de questões financeiras, tecnológicas e 
de direitos autorais.

Nos depoimentos de todos os estudantes 
pesquisados, a importância do livro impresso 
para a aprendizagem é salientada, assim como 
há o reconhecimento da falta de verbas para a 
distribuição gratuita desse material em tempo 
hábil, como previsto pelo programa UAB:

O material didático impresso é importan-
tíssimo. Você tem que ter em mãos o ma-
terial, o texto para você ler, é muito mais 
fácil. Eu prefiro ter em mãos e ir ano-
tando e resolvendo ali do que você ficar 
lendo só no computador. Pra mim não 
resolve. Vou imprimir, ou no caso eles 
mandam em PDF para imprimir, porque 
o governo não está mandando o dinheiro 
para fazer os livros; isso dificulta porque 
os últimos livros que chegaram chega-
ram atrasados (física).

Ah, tem dúvidas assim, ficam muitas dú-
vidas. Eu mesmo não consigo entender, 
assim, tem gente que estuda na web [...] 
nas videoaulas, e eu já não consigo ficar 
ali vendo as videoaulas. Pra mim, é difícil 
porque eu só leio a apostila ou livro pra 
mim fazer uma prova, pra mim tirar dúvi-
da sozinha é mais complicado. Você tem 
que estar ali com o dicionário, que as pa-
lavras são muito difíceis que vêm no livro, 
não é assim aquela do dia a dia. Então, 
tem palavras que eu não tenho costume. 
Pra mim, foi muito difícil, muitas palavras 
que eu não conhecia. Eu acho o livro mui-
to difícil de entender (pedagogia).

Para os discentes, é preciso ter o livro 
em mãos, pela sua funcionalidade ou por difi-
culdades de leitura diretamente na tela do com-
putador. Essas justificativas vão ao encontro 
da construção histórica da ação de estudar por 
meio de materiais impressos.

Ao longo do tempo, alunos e professo-
res aprenderam a utilizar o livro e construíram 
sobre ele estratégias de aprendizagem – anota-
ções, marcações –, que se somam à vantagem 
de ele ser portátil e não se deteriorar com o 
tempo (FIORENTINI, 2003; DIAS; LEITE, 2010; 
MOORE; KEARSLEY, 2011; TRIMER, 2012). De 
fato, “Os modos e meios de produção disponí-
veis, historicamente condicionados, exercem 
influência direta sobre a aprendizagem e sobre 
os modos de ser e participar de estudantes e 
educadores” (FIORENTINI, 2003, p. 23). 
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Os discursos a seguir acrescentam à 
importância do livro os cuidados necessários 
em sua elaboração:

[...] há livros que o conteúdo dele, a maneira 
que foi posta as palavras se tornam difíceis 
para uma maior compreensão. Agora há 
professores que já põe de uma maneira mais 
clara o conteúdo, com um linguajar mais 
simples. Então, isso ajuda muito na hora de 
estar estudando sozinho, de estar procurando 
ganhar conhecimento (pedagogia).

Outro empecilho é a questão do material, o 
que eles disponibilizam é o básico e muitas 
vezes com cálculos diretos (pulam etapas, 
acham que a gente deve saber tudo), a 
biblioteca da UAB não conta com muitos 
livros, e na prova os professores cobram mais 
do que ensinaram... No curso a distância, 
temos que ser autodidatas. Nas matérias de 
cálculo, isso não é simples (física).

Segundo Fiorentini (2003), os desafios para 
a concepção de cursos e materiais didáticos em 
EaD são complexos, sendo um deles a elaboração 
de textos motivadores aos estudos, de tal forma 
que esse material converse com o aluno.

Entendemos que é preciso cuidar do vo-
cabulário utilizado nos textos produzidos para a 
EaD, considerando o público a que se destinam, 
bem como detalhar as atividades, observando 
que é possível o leitor não ter alguns conhe-
cimentos que, para quem elaborou o material, 
parecem óbvios. Outra questão preocupante é a 
falta de livros de física na biblioteca do polo de 
apoio presencial, condição que impede a busca 
por referenciais de apoio.

A dinâmica de estudos mediante o 
livro impresso é enriquecida pelas videoaulas. 
Na UEM, os acadêmicos têm à disposição a 
quantidade de videoaulas que o professor da 
disciplina julgar necessária, em média uma 
para cada capítulo do livro. Além disso, podem 
ser gravadas orientações relativas ao curso e a 
atividades específicas. Os estudantes acessam o 
Moodle e as assistem quantas vezes quiserem:

As videoaulas eu assisto, geralmente uma, 
duas; quando é resolução de exercício, as-
sisto várias vezes. Essa é a vantagem tam-
bém porque, às vezes, no presencial, o pro-
fessor vai lá, explica uma vez o exercício e 
pronto. E a distância, não: eu não entendi 
muito bem, eu posso voltar várias vezes e 
assistir aquela aula (física).

As coisas que eu fiz em matemática foi 
pela videoaula. Eu agradeço muito aquelas 
videoaulas. É por ali que eu assistia, via de 
novo, anotava, ouvia o professor falando 
de novo, voltava. As provas eu devo às 
videoaulas (pedagogia).

Identificamos a vantagem da videoaula, 
na qual é possível rever várias vezes as 
explicações dos docentes, superando a relação 
de tempo e espaço, visto que, em uma aula 
presencial, a explicação é realizada naquele 
instante e, caso o estudante falte ou não 
esteja atento naquele momento, ele a perde. 
Entretanto, a comunicação viabilizada pelas 
gravações requer cuidados especiais, pois não 
basta o professor ficar diante de uma câmera 
em um exaustivo monólogo.

Acrescentamos os empecilhos de ordem 
técnica e metodológica que impedem o apro-
veitamento dos momentos da webconferência, 
outro recurso importante para a aprendizagem 
a distância.  Para os estudantes,

Tem algumas (videoaulas) que são muito 
boas, parece que realmente é uma sala de 
aula, o professor pergunta e dá um tempo 
para pensar, porque não tem jeito mesmo de 
responder, mas para a gente pensar. Agora 
tem outras, não. Chegam, falam, falam, 
falam. Tem professor que tem uma câmara 
documental que eles vão fazendo e a gente 
vai olhando; tem professor que já deixa 
escrito, já escreve antes e só coloca lá pra 
gente ler. Então, tem casos e casos (física).
A web eu não participo muito porque eu 
moro a sessenta quilômetros, e o que acon-
tece? A gente chega aqui, a transmissão é 
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péssima, trava, nossa, é péssima! [...] Então, 
para mim, a web não funciona muito. Esse 
tempo que eu gasto na estrada para vir 
aqui eu prefiro ficar em casa estudando. 
Geralmente, eu não participo de web (física).

Pra mim, tem professor que, quando ele está 
explicando, até paro pra assistir; mas tem 
professor que não consegue transmitir que o 
aluno consiga entender. Tem aulas assim: a 
gente conversando, assiste ali e fala “Nossa, 
que professor bom!”, são ótimos. Agora, 
tem outros que falam palavras que a gente 
não entende no dia a dia. E tem professor 
que fala com claridade, explica uma vez e 
você não precisa estar ali perguntando, a 
gente se prende ao professor ali. Tem outros 
que a gente nem presta atenção, porque não 
entende (pedagogia).

O depoimento do estudante de pedagogia 
transcrito acima toca no ponto nevrálgico 
dessa modalidade: a comunicação virtual entre 
professores e alunos. Ou seja, no momento do 
contato síncrono com os estudantes, espera- 
-se que a linguagem seja mais informal, como 
em um telefonema ou em um chat. O que 
está implícito no discurso desse estudante é 
o costume de falar com uma linguagem mais 
familiar quando se está frente a frente com 
alguém, o que poderia ser o diferencial de uma 
webconferência em relação à videoaula.

Segundo Cruz (2009, p. 88), “[...] a 
midiatização da sala de aula ocorre então 
como um processo de transformação do espaço 
educativo, no qual professores e alunos criam 
novas rotinas e relações a partir de parâmetros 
nunca vistos na história da educação”. Para o 
autor, o professor precisará “alfabetizar-se na 
linguagem audiovisual” para que possa criar 
novas didáticas.

Os papéis do professor e do tutor a 
distância, responsáveis diretos pela aprendizagem 
dos estudantes da EaD, estão presentes nos 
discursos em torno da utilização da plataforma 
Moodle, assim como o AVA é compreendido em 
sua importância para o dia a dia nos cursos.

Os discentes reconhecem a praticidade 
e funcionalidade do Moodle, bem como 
identificam os usos diferenciados desse 
ambiente de aprendizagem pelos estudantes. 
Em suas palavras:

O Moodle também é muito bom. Eu acho 
muito prático esse negócio de a gente 
entrar e postar lá a atividade. Tem o fórum, 
tem a secretaria também, que já está tudo 
lá, quando tem dúvida, conversa lá, o tutor 
também conversa tudo lá. Eu acho bom 
também (física).

Acesso sempre. Já participei dos fóruns, 
mas não participo mais. Fiz pergunta para 
a tutora, demorou vários dias e ainda veio 
uma mensagem, tipo assim, você é burra. 
Eu entendi porque ela respondeu de uma 
maneira e, de uma maneira particular, eu 
falei: “Só que eu nunca sei o que vocês 
querem”. Porque todo mundo tinha a 
mesma dúvida, entendeu? E eu não gostei 
da forma como ela falou. Agora também 
não entro mais (pedagogia).

O fórum é a referência para a descrição 
da dinâmica de perguntas e respostas em um 
contexto de tempo no qual o estudante entende 
que não é beneficiado, visto que este se apoia 
na ideia de que seu questionamento deveria ser 
solucionado de imediato. E ainda há os fatores 
subjetivos que permeiam todo o processo.

De acordo com Mill et al. (2008), uma das 
competências atribuídas aos tutores refere-se à 
gerência de pessoas com vivências e culturas 
diferentes por meio de uma comunicação clara, 
apoiada na netqueta – termo que designa o 
uso de etiqueta nas comunicações virtuais –, 
prezando pela cortesia, respeito e delicadeza na 
troca de mensagens escritas:

Nas negociações com os alunos, o tutor 
precisa desenvolver a cultura da comunica-
ção assíncrona, esclarecendo ao estudante 
que nem sempre é possível uma resposta 
imediata nestes ambientes. Esse tipo de co-
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municação assíncrona é muito importante 
para que as respostas sejam corretamente 
formuladas, após reflexão. Além disso, a 
assincronicidade na comunicação possibili-
ta maior controle dos aspectos emocionais, 
tanto do tutor como dos estudantes. (MILL 
et al., 2008, p. 120).

Em um cenário em que os estudantes são 
de faixas etárias diferenciadas, têm histórias 
de vida peculiares, objetivos diversificados em 
relação aos estudos, dentre outros aspectos, é 
esperado que situações de conflito ocorram.

Cientes de que as reflexões desenvolvidas 
até aqui são específicas de grupos de alunos 
em cursos de licenciatura de uma determinada 
universidade, salientamos que os sentidos 
que pudemos compreender de seus discursos 
permitem apresentar nossas conclusões.

Conclusões

Para os estudantes participantes da 
pesquisa, a EaD ganha sentidos com base em 
suas facilidades de acesso à educação superior 
e de adequação às condições de vida pessoal. 
Reconhecemos, por meio dela, a oportunidade 
de formação, capacitação e de inserção no 
mercado de trabalho. Seu desenvolvimento 
torna-se um instrumento de ação política na 
busca pela educação superior pública e de 
qualidade no interior do Brasil.

Os equívocos tomam forma quando a 
facilidade de locomoção, a flexibilidade de 
horários e o conforto de poder estudar em casa 
ou outro local escolhido pelo aluno, permitidos 
pela EaD, são transferidos para a ideia de que 
essa modalidade poderia ser menos exigente 
que a presencial.

Em outras palavras, os estudantes possuem 
marcas profundas dos contextos sociais, econô-
micos e culturais nos quais suas experiências de 
escolarização foram construídas, e, portanto, per-
manecem indícios dessas vivências em suas ex-
pectativas diante do curso de graduação escolhido 
na modalidade a distância. Dentre essas expecta-

tivas, salientamos a proximidade com as práticas 
presenciais, a necessidade do mercado de trabalho 
e a busca pela facilidade de aprendizagem, seja 
ela pela flexibilização de cronogramas e datas a 
cumprir, seja pelo rigor no atendimento aos alu-
nos. Com isso, outro sentido é compreendido: a 
busca pelas características da modalidade presen-
cial nas práticas a distância.

Em se tratando da metodologia de ensi-
no e de aprendizagem e dos recursos tecnológi-
cos disponibilizados, esse sentido é reconhecido 
quando os estudantes, em sua maioria, utilizam 
o livro impresso e as videoaulas baseados na me-
todologia em que o professor ensina e o aluno 
ouve e anota. Quando se trata do uso do fórum 
para esclarecimento de dúvidas, o aluno pergun-
ta e espera que a resposta seja direta e certeira.

Cabe esclarecer que os professores da UEM 
possuem liberdade de conduzir suas disciplinas 
de acordo com seus referenciais teóricos, ou 
seja, podem construir suas estratégias didáticas 
conforme aquilo em que acreditam e o que 
compreendem da relação professor, aluno e 
conhecimento. Sendo assim, é possível estabelecer 
uma relação de ensino e aprendizagem que 
intensifique práticas tradicionais pelos alunos e 
ou incentivem a construção do conhecimento por 
outras vias. Dessa forma, é provável encontrar 
metodologias que diferem de professor para 
professor. Há docentes fixados na aula expositiva, 
mesmo com as possibilidades diversificadas 
oferecidas pelas TIC, assim como há aqueles com 
facilidade para criar e carisma para a comunicação 
com os alunos, dentre outras características.

Reconhecemos, nos discursos dos alunos, 
que as principais fragilidades na utilização 
dos recursos tecnológicos assentam-se nas 
dificuldades de comunicação, tais como o nível 
de linguagem, a demora no esclarecimento das 
dúvidas postadas nos fóruns e a utilização da 
netqueta. Há também os empecilhos de ordem 
técnica, que comprometem significativamente 
a qualidade das webconferências. Identificamos 
também que o AVA Moodle é prático, mas não 
é utilizado em toda a sua potencialidade nem 
pelos alunos, nem por tutores e professores.
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Projeto Fénix: o que pensam os alunos sobre os fatores que 
promovem as suas aprendizagens?

José Matias AlvesI

Ilídia CabralI

Resumo

A problemática deste texto incide sobre a percepção de dois grupos 
de alunos com desempenhos acadêmicos diferenciados quanto aos 
fatores que desempenham mais influência na consecução das suas 
aprendizagens. Pretende-se conhecer o que é que os dois grupos mais 
valorizam e se há diferenças nessa percepção de impacto. Através 
de um inquérito por questionário aberto a 39 alunos de dezesseis 
escolas/agrupamentos da rede Fénix (programa Mais Sucesso 
Escolar), estratificados em dois grupos (alunos com bons resultados 
escolares e alunos com fraco aproveitamento), conhecemos as 
suas representações sobre os fatores que mais os fazem aprender. 
Para ler essa produção, usou-se a categorização das boas escolas 
apresentada por MacBeath (1999), concluindo-se que as variáveis 
apoio às suas aprendizagens, relações existentes quer entre alunos 
quer entre estes e os docentes, a organização e comunicação e o 
valor que reconhecem na educação são as mais referidas, o que 
está em linha com a generalidade do conhecimento disponível. 
Concluiu-se ainda que as variáveis de natureza mais organizacional 
e não diretamente observáveis pelos alunos tendem a não ser 
referenciadas, sobretudo no caso dos alunos com desempenhos 
escolares mais baixos. Por fim, anotam-se alguns riscos implícitos 
de um projeto que faz da diferenciação uma mais-valia educativa, 
mas que pode fazer emergir a crescente desigualdade entre alunos.
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Project Fénix: What do students think about the factors that 
promote their learning?

José Matias AlvesI

Ilídia CabralI

Abstract

This article focuses on the perception of two groups of pupils with 
different academic performances regarding the factors that most 
influence their learning. We intend to know what these two groups 
value the most in such learning and whether there are differences in 
such perception. By means of an open questionnaire applied to 39 
pupils of 16 schools from the Fénix network (“More School Success” 
program), stratified in two groups (pupils with good academic results 
and pupils with poor academic results), it has been possible to know 
their representations of the factors that make them learn the most. 
To read this production we used the good schools’ categorization by 
MacBeath (1999), and concluded that the dimensions (i) support 
to their learning, (ii) relations between pupils and between pupils 
and teachers, (iii) organization and communication, and (iv) value 
attributed to education are the most referred, which is aligned with 
the generality of the knowledge available. It can also be concluded 
that the dimensions with a more organizational nature, non-directly 
observable by pupils, tend not to be referred, especially by pupils 
with lower academic results. Last, we note that some implicit risks 
of a project that makes differentiation an educational surplus value, 
but that may contribute to the emergence of growing inequality 
between pupils.
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Objeto, contexto e quadro 
conceitual

Conhecer a opinião dos alunos (N= 39), 
pertencentes a dezesseis escolas do terceiro 
ciclo do ensino básico (média etária de 13 
anos), sobre os fatores geradores de mais 
aprendizagem e apurar se haveria diferenças 
de percepção entre alunos com rendimento 
acadêmico diferenciado é o principal objetivo 
de um pequeno projeto de investigação de 
carácter exploratório realizado no âmbito da 
consultoria científica do projeto Fénix1.

O projeto Fénix integra-se no Programa 
Mais Sucesso Escolar, criado pelo Ministério 
da Educação de Portugal (PORTUGAL, 2009) e 
caracteriza-se sumariamente do seguinte modo 
(ALVES, 2010a, 2010b, 2011, 2012): a) organiza 
os alunos em turmas segundo o princípio 
da homogeneidade relativa2; b) organiza os 
horários de modo a que haja simultaneidade 
de tempos nas turmas e disciplinas em que se 
decide realizar uma intervenção específica; c) 
cria pequenos grupos de alunos, designados 
de ninhos, organizados segundo o nível de 
proficiência e que recebem um ensino mais 
individualizado; d) esses pequenos grupos saem 
das turmas-base (em regra duas), e regressam 
às turmas quando recuperam as aprendizagens 
em que tinham revelado dificuldades; e) essa 
permanência nos ninhos é temporária, sendo 
muito variável o tempo de duração.

Em suma, o projeto Fénix altera a 
gramática escolar3 nas suas dimensões mais 

1- Os autores são docentes universitários que acompanharam 
cientificamente o projeto Fénix entre 2010 e 2013, através de ações 
de monitoramento e formação junto de 43 escolas do ensino básico no 
território continental português. O presente texto resulta de uma das ações 
de monitoramento que pretendeu recolher as percepções de alunos sobre 
o seu processo de aprendizagem. 
2- A investigação tende a valorizar a heterogeneidade, segundo 
o princípio de que quanto maior a heterogeneidade, maiores são as 
oportunidades de aprendizagem, dada a diversidade e riqueza potencial 
das interações. Há, contudo, limitações óbvias, admitindo-se a hipótese de 
que a heterogeneidade moderada é a que melhor serve os propósitos de 
mais aprendizagem de todos (ALVES, 2010a).
3- Tradução da metáfora original grammar of schooling (TYACK; 
TOBIN, 1994). Quando sublinhamos que altera a gramática escolar, 
referimo-nos às orientações para a ação e não necessariamente à 
ação. De fato, entre um plano e outro há necessariamente diferenças 
derivadas dos modos como os atores interpretam, aderem às ou 
rejeitam as prescrições. 

estruturais: conceito de turma rígida, alocação 
de professores a grupos fixos de alunos, tempo 
de ensino e aprendizagem, gestão do currículo 
e avaliação (ALVES, 2012).

É de salientar, contudo, que a reorgani-
zação da gramática escolar com vista à melho-
ria das aprendizagens dos alunos não pode ser 
dissociada de outras (macro e micro) dimensões 
que influenciam a forma como são concebidos, 
operacionalizados e avaliados esses projetos 
(CABRAL, 2014). As políticas educativas, as dife-
rentes racionalidades que influenciam a organi-
zação escolar, variáveis organizacionais — como 
as lideranças, a cultura profissional, a existên-
cia de redes de apoio à ação educativa — e as 
variáveis-chave de sala de aula – como a rela-
ção pedagógica, as estratégias de ensino, o clima 
de sala de aula e as modalidades de avaliação 
– são dimensões que coexistem e se interligam 
nos diferentes contextos escolares, motivo pelo 
qual devem ser analisadas de forma integrada 
(CABRAL, 2014). Essas dimensões não são, con-
tudo, objeto do presente estudo.

Nota metodológica

No âmbito do acompanhamento cientí-
fico do projeto Fénix realizado pelo Centro de 
Estudos em Desenvolvimento Humano (CEDH4) 
e pelo Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas 
(SAME5) da Faculdade de Educação e Psicologia 
da Universidade Católica Portuguesa, foi admi-
nistrado, em maio de 2012, um inquérito por 
questionário a 2 + 2 alunos/as do terceiro ciclo 
do ensino básico, de cada escola que integrava 
a rede Fénix6. O perfil A correspondia aos alu-
nos que apresentavam resultados escolares mais 
satisfatórios (com predomínio de classificações 
positivas, isto é, igual ou superior a 3 numa es-

4- O Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano (CEDH) é o 
centro de investigação sedeado na Faculdade de Educação e Psicologia 
da Universidade Católica Portuguesa (UCP) e integra investigadores da 
própria instituição, da Faculdade de Ciências Humanas da UCP e da 
Escola Superior de Educação Paula Frassinetti. http://www.fep.cedh.
porto.ucp.pt/en/presentation-cedh. Acesso em  21 de abril de 2014.
5- Para uma breve caraterização do SAME, pode consultar-se o seguinte 
link: http://www.fep.porto.ucp.pt/same. Acesso em 21 de abril de 2014.
6 - No ano letivo 2011-2012, a rede Fénix era constituída por 43 escolas/
agrupamentos. A amostra disponível para este estudo obteve respostas de 
dezesseis escolas.
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cala de 1 a 5); e o perfil B, aos alunos que apre-
sentavam resultados acadêmicos mais insatisfa-
tórios (predomínio de classificações negativas, 
isto é, com uma moda de 1 ou 2, numa escala 
de 1 a 5). Esses questionários foram administra-
dos por um/a professor/a participante na forma-
ção proporcionada pela Universidade Católica 
Portuguesa durante o ano letivo de 2011-12.

A instrução de resposta era a seguinte:

Caro aluno, 
A Universidade Católica é a instituição res-
ponsável pelo acompanhamento científico 
do projeto Fénix. É muito importante que 
emitas livremente a tua opinião sobre a tua 
experiência enquanto estudante nesta escola.
Escreve um pequeno texto em que relates 
o que mais te faz querer aprender e o que 
está a dificultar a tua aprendizagem.

Foram recolhidos 21 textos referentes a 
alunos com o perfil A (sendo catorze meninas 
e sete meninos) e dezoito a alunos com o 
perfil B (sendo onze meninas e sete meninos), 
num total de 39 alunos de dezesseis escolas e/
ou agrupamentos distribuídos pelo território 
continental português, com uma média etária 
de 14 anos. Esse número constitui-se como a 
amostra disponível (FOX, 1987) resultante da 
administração do questionário.

Essa prática pode inscrever-se no que 
Santos Guerra (2002a) designou como processo 
de avaliação qualitativa em que se dá voz aos 
participantes em condições de liberdade, de 
modo a compreender as várias dimensões da 
realidade e ajudar a melhorar os dispositivos de 
organização e melhoria.

Categorias de análise

Foi feita uma análise de conteúdo 
temática (GHIGLIONE; MATALON, 1992) dos 
textos recolhidos, com recurso ao software 
QSR NVivo 9, retomando-se as categorias de 
MacBeath (1999) e da investigação realizada 
sobre as práticas escolares eficazes e que 
sumariamente se enunciam seguindo duas 

macrocategorias: variáveis no âmbito da escola 
e no da sala de aula.

A. Variáveis no âmbito da escola
1. Equidade
2. Relação escola-família
3. Organização e comunicação
4. Tempo e recursos disponibilizados
5. Relações
6. Reconhecimento do sucesso || valor educação

B. Variáveis no âmbito da sala de aula
1. Clima de escola
2. Clima de aula
3. Apoio na aprendizagem
4. Apoio no ensino 

Com essa grade de análise, interessava-nos 
saber qual a percepção da importância na promoção 
do sucesso das duas macro-variáveis – escola e 
sala de aula – e, dentro delas, quais as que eram 
mais valorizadas. Como teremos oportunidade de 
verificar, alguns nós dessa rede conceitual (v.g., 
equidade, organização e comunicação) acabam 
por não possuir poder heurístico, revelando que 
os sujeitos não os perceberam como significativos 
para as suas aprendizagens.

Apresentação e discussão de 
resultados

Em seguida, apresentam-se e discutem- 
-se os resultados apurados, por grupo de alunos, 
não se tendo verificado diferenças significativas 
quanto a gênero.

No Gráfico 1, pode analisar-se o contras-
te entre as opiniões dos alunos que constituem 
o Grupo A (com 21 elementos no total) e os que 
constituem o Grupo B (com 18 elementos no to-
tal). Os alunos do Grupo A, quando interpelados 
sobre o que mais os faz aprender, valorizam prin-
cipalmente o apoio às suas aprendizagens, as rela-
ções existentes quer entre alunos quer entre estes 
e os docentes, a organização e comunicação e o 
valor que reconhecem à educação. Já os alunos 
do Grupo B não são tão assertivos na explica-
ção sobre o que mais os faz aprender, destacan-
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do, no entanto, o apoio à aprendizagem, o valor 
que reconhecem à educação e o clima de aula. 
Este grupo parece não valorizar a organização 
e a comunicação, provavelmente por estar nos 
bastidores e para além do palco escolar (SANTOS 
GUERRA, 2002b). Os atores deste grupo pode-
rão tender a considerar que a escolarização é o 
processo imediatamente mais visível, pragmático, 
e a não ter lentes que lhes permitam ir para além 
do óbvio. A ser verosímil esta hipótese, anota-se 
a importância de se alargar o capital cultural e es-
colar destes atores (BOURDIEU, 1971; BOURDIEU; 
PASSERON, 2008), de modo a compreenderem 
que os processos de escolarização se jogam muito 
para além do currículo explícito e das dimensões 
organizacionais imediatamente visíveis.

Neste gráfico, pode observar-se a hierar-
quia da importância atribuída pelo somatório dos 
dois grupos aos fatores de aprendizagem: o apoio 
à aprendizagem, as relações pedagógicas, o valor 
reconhecido à educação, o clima de aula, a orga-
nização e a comunicação são para estes alunos as 
variáveis mais importantes. Esses dados são con-
gruentes com numerosos estudos realizados, no-
meadamente os desenvolvidos em torno do mo-
vimento das escolas eficazes (SHEERENS, 2004; 
LIMA, 2008). De fato, os alunos são sensíveis à 
importância organizacionalmente conferida às 
aprendizagens, que acabam por ser o coração da 
escola. Como refere Nóvoa (2009, p. 12),

Há duas questões fundamentais a resolver. 
Em primeiro lugar, assegurar que todas 

30

20

10

0

Clim
a d

a E
sco

la

Clim
a d

a A
ula

Apoi
o n

a 

Apre
ndi

zag
em

Apoi
o n

o E
nsi

no

Tem
po 

e R
ecu

rso
s

Val
oriz

açã
o d

a 

Edu
caç

ão Rela
çõe

s

Orga
niz

açã
o e

 

Com
uni

caç
ão

Rela
ção

 

Esc
ola

-Fa
mília

Equ
ida

de

Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 1 – Opinião geral dos dois grupos de alunos (grupo A, N=21; grupo B, N = 18)

Gráfico 2 – Registo de frequência de opiniões agregadas dos alunos por categoria (N= 39)
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Grupo A

Grupo BFonte: Dados da pesquisa

as crianças adquirem uma base comum 
de conhecimentos; qualquer política 
educativa deve assumir este objectivo, 
não considerando o insucesso e o 
fracasso como fatalidades impossíveis de 
combater. Em segundo lugar, promover 
diferentes vias de escolaridade, percursos 
adaptados às inclinações e aos projectos 
de cada um; é preciso que as crianças e 
os jovens, sobretudo aqueles que vêm 
de meios desfavorecidos, reencontrem 
um sentido para a escola, pois só assim 
conseguiremos que todos os alunos tenham 
verdadeiramente sucesso.

Essa focalização na concretização de 
aprendizagens, onde quer que se realizem, 
mostra o desafio central que hoje se coloca à 
escola e que os alunos tendem a reconhecer 
como relevante.

No gráfico 3, pode verificar-se que os 
alunos do grupo A – que, recorde-se, têm um 

de sucesso. Essa limitação da percepção pode 
também estar associada a uma tendência a 
pessoalizar e internalizar as causas do insucesso 
(ABRAMSON, SELIGMAN; TEASDALE, 1978), 
o que nos pode alertar para a necessidade 
de desconstruir a autoculpabilização pelo 
insucesso, como veremos também infra.

Apresentando agora os resultados por 
categoria analítica, observa-se o seguinte:

Grupo A

Grupo B

Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 3 – Número de variáveis convocadas para explicar o 
sucesso nas aprendizagens

Gráfico 4 – Reconhecimento do apoio na aprendizagem
(N total =25)

desempenho acadêmico mais elevado – têm 
uma percepção mais compósita das variáveis 
que promovem as suas aprendizagens, ao 
contrário dos alunos do grupo B, que possuem 
uma representação mais limitada dos fatores 
geradores do sucesso. Embora os dados não 
permitam explicar essa diferença, enuncia-se a 
hipótese (a carecer de confirmação ou negação) 
do capital cultural ter aqui um significativo 
papel (BOURDIEU, 1971) na capacidade de ver os 
múltiplos fatores que constroem a possibilidade 

Considerando as 25 respostas obtidas no 
reconhecimento desta variável, os alunos que 
constituem o Grupo A elegem em 56% (catorze 
respostas dos 21 elementos que constituem o 
grupo) o apoio à aprendizagem como o fator 
mais poderoso para explicar o seu desempenho. 
Já o Grupo B sinaliza com 44%, ou seja, onze 
respostas num total de dezoito elementos, a 
importância deste fator, sendo, ainda assim, o 
fator mais reconhecido7.

Algumas sequências textuais ilustram 
essa visão8:

Como somos menos conseguimos muito 
melhor debater e dar as nossas opiniões em 
qualquer situação (Grupo A: D1).

No meu ponto de vista os alunos com 
este projeto reforçaram e evoluíram a 
sua aprendizagem, pois os grupos eram 

7- Em termos percentuais de cada grupo, a distância é mínima (66 e 
61% respetivamente).
8 - Por uma questão de verdade e de respeito para com os sujeitos, 
as sequências textuais apresentadas transcrevem literalmente a sua 
produção linguística.
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pequenos e os alunos tinham mais 
oportunidades de aprender (Grupo A: D10).

Na minha opinião, acho que o Projeto 
Fénix veio ajudar muitos dos alunos com 
dificuldades. O Projeto Fénix, acho que deve 
continuar para que os alunos possam ter 
melhor acompanhamento nas aulas, e que 
possam melhorar as suas notas (Grupo B: D1).

O que mais me faz querer aprender é o facto 
de estar inserida neste projeto, os professores 
revelam-se motivados para me ajudar a 
qualquer nível. O que me está a dificultar 
a aprendizagem é mesmo a desmotivação 
que neste momento sinto, porque já tenho 
16 anos e os professores, e não só, estão 
constantemente a chamar-me de uma certa 
forma a atenção. Queria ter podido revelar 
mais força de vontade e dar mais valor a 
este projeto, pois como já referi em cima, 
os professores esforçam-se imenso. Estou 
sem dúvida alguma capacitada de que neste 
projeto é uma mais-valia para qualquer tipo 
de aluno, seja um aluno com dificuldades 
ou não (Grupo B: D7).

Na minha opinião este projeto é muito 
interessante, porque dá para superar 
várias dificuldades que temos. O que me 
faz mais aprender neste projeto é que eu 
consigo superar as minhas dificuldades, 
aprendo muito melhor, e entendo com mais 
facilidade. No ano passado quando eu entrei 
para este projeto nunca pensei que isto iria 
superar, as minhas dúvidas, eu neste caso 
estava errada porque este projeto têm me 
ajudado imenso. O que me está a dificultar 
a aprendizagem é que eu não consigo 
aprender porque fico muito baralhada. Com 
este projeto supero as minhas dificuldades e 
aprende-se melhor (Grupo B: D11).

A motivação dos professores e o núme-
ro de alunos por grupo surgem evidenciados 
como fatores muito importantes na criação de 
condições favoráveis à aprendizagem. Registre-
-se ainda um fenômeno emergente e disperso 
e que tem a ver com a autoculpabilização face 
às dificuldades evidenciadas ou com o desâ-
nimo aprendido (ABRAMSON; SELIGMAN; 
TEASDALE, 1978) ao longo do processo de es-
colarização revelado pelo sujeito D7.

 Gráfico 5 – Reconhecimento do apoio ao ensino (Grupo A = 8; Grupo B = 0)

Fonte: Dados da pesquisa

Grupo A
Grupo B

10
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0

Apoio no ensino

Neste gráfico, pode observar-se de que 
modo os alunos percebem o apoio que a escola 
disponibiliza ao ato de ensinar dos professores. 
Curiosamente, apenas oito alunos do Grupo A 
anotam esse provável impacto nas aprendiza-
gens. Contudo, essa visão para além da sala de 
aula revela um olhar provavelmente mais aten-

to ao que se passa no âmbito da organização do 
ensino, permitindo ver que a ação profissional 
dos docentes tem o reconhecimento e o suporte 
da organização escolar. O olhar dos alunos do 
grupo B será provavelmente mais limitado e vê 
apenas a realidade mais imediata, como temos 
vindo a referenciar:
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Gráfico 6 – Importância do clima de aula (distribuição em 
percentagem pelos dois grupos)

Grupo A

Grupo BFonte: Dados da pesquisa

Enquanto experiência como estudan-
te sempre gostei do ensino desta escola. 
Alguns dos professores sempre dispostos a 
tirar dúvidas (Grupo A: D4).

Assim considero que o Projeto Fénix 
ajudou, não só a minha turma, como as 
outras turmas que o têm em prática, tendo 
contribuído para melhorar o desempenho e 
os resultados dos alunos. […]
[…] Na globalidade, os alunos podem es-
clarecer mais facilmente as suas dúvidas, 
acompanhar melhor a matéria e superar as 
suas dificuldades. Com este projeto, não 
sinto dificuldades na minha aprendizagem 
(Grupo A: D9).

O que mais dificulta a minha aprendizagem 
é o facto de ter muitas disciplinas com 
uma grande quantidade de conteúdos para 
aprender (Grupo A: D19).

De notar, neste último depoimento, 
a percepção da proliferação de disciplinas e 
do excesso curricular como fator gerador de 
insucesso, como também já sinalizou Formosinho 
(1988), numa demonstração de que a escola (e 
o currículo) estava organizada para produzir 
o insucesso e cumprir, desse modo, o papel de 
agência de estratificação social. Um currículo 
excessivamente disciplinarizado e atomizado é 
visto, também pelos alunos, como um entrave à 
realização das suas aprendizagens.

Os alunos do Grupo A referem mais fre-
quentemente a importância do clima de aula nas 
suas aprendizagens. Sendo alunos com um de-
sempenho acadêmico mais elevado, infere-se que 
atribuem ao clima de trabalho na sala de aula 
uma importância assinalável. Verifica-se ainda, 
em relação a essa categoria, que, tanto no Grupo 
A como no Grupo B, os alunos que indicam o cli-
ma na sala de aula referem-no no sentido de lhes 
causar algumas dificuldades nas aprendizagens, 
quer seja por estímulo dos próprios colegas quer 
seja por sentirem que se desvinculam com facili-
dade dos conteúdos e tarefas desenvolvidas du-
rante as aulas, por dificuldades de concentração.

A falta de aplicação, e as constantes 
distrações são aquilo que mais dificulta a 
minha aprendizagem (Grupo A: D2).

Penso que o projeto em que estamos 
inseridos faz todo o sentido pois penso que 
numa turma em que haja muitas diferenças 
de nível de aprendizagem, esta é dificultada 
e o rendimento diminui. Penso também 
que todos os alunos na minha turma têm 
muita sorte de estar nesta turma porque 
o ensino é fantástico e os professores são 
muito preocupados (Grupo A: D12).

O depoimento do aluno D12 ilustra uma 
provável e recorrente vivência escolar. Quando 
a heterogeneidade na turma ultrapassa o que 
José Matias Alves designou como limiar da 
complexidade (ALVES, 2010a, p. 52), o professor 
tem dificuldade em convocar todos os alunos 
para a aprendizagem, seja porque não dispõe 
de recursos e/ou dispositivos adequados para 
a diferenciação pedagógica, seja porque o 
ambiente de aula se degrada, dificultando a 
concentração e o trabalho dos alunos:

Na minha opinião o que mais me dificulta 
a minha aprendizagem é a falta de concen-
tração. Pois, sei que evolui, se estiver com 
mais atenção sei que o meu desempenho é 
melhor. Para mim este projeto deve conti-
nuar (Grupo A: D20). 
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O que dificulta a minha aprendizagem é 
eu ser um aluno extremamente fácil de 
distrair com um comentário de um colega 
ou coisa parecida, e desconcentro-me 
(Grupo B: D3).

Depois que entrei no Projeto Fénix melhorei 
bastante, a minha aprendizagem melhorou. 
E espero que esteja cada vez melhor. Pois to-
dos nós temos capacidades de crescer mais 
na vida e com esforços chegamos todos lá. O 
que dificulta mais a minha aprendizagem é 
ter alunos na sala de aula que não deixam as 
pessoas apreciarem, porque só fazem porca-
ria e muita bagunça mas não quero dizer que 
eu seja santa, mas comporto-me como deve 
de ser mas espero que outras pessoas tenham 
as oportunidades que eu tive (Grupo B: D4).

É quando a turma toda está calada é mais 
fácil de aprender as matérias e o professor 
dá melhor as aulas. (Grupo B: D6).

Os registos acima parecem evidenciar 
a predominância de um modelo didático 
expositivo, tradicional, que terá dificuldade em 
implicar os alunos no trabalho escolar, já que 
os considera como meros receptáculos de um 
conhecimento que lhes passa ao lado. Embora 
os alunos apreciem a exposição clara e o silêncio 
que propicia a aquisição de conteúdos, pode-se 
questionar se esse modelo eleva o potencial das 
aprendizagens dos alunos.

Gráfico 7 – Importância do clima de escola (distribuição em 
percentagem pelos dois grupos)

Na categoria clima de escola (gráfico 7), 
verifica-se que tem escassa expressão no cômputo 
geral, como referimos supra. Observa-se que, no 
Grupo A, há uma maior consciência dessa variá-
vel, embora não seja expressiva a diferença. Nos 
dois grupos, verifica-se que as opiniões incidem 
no fato de as escolas conseguirem proporcionar 
um clima favorável às aprendizagens e ao bem-
-estar dos alunos, no âmbito do Projeto Fénix:

Por mais que as pessoas digam que a 
escola é uma “seca”, eu discordo. É lá 
que aprendemos e alargamos os nossos 
horizontes, para que um dia mais tarde 
sejamos pessoas cultas profissionais. Eu 
entusiasmo-me muito, pois vejo como os 
professores se esforçam, ao ensinar-nos 
novas matérias (Grupo A: D16).

Na minha opinião, este projeto, foi sem 
dúvida uma grande mudança para os 
alunos e para os professores, que acabou 
por correr muito bem. O projeto Fénix 
contribui para um melhor aproveitamento 
lectivo por parte de todos os alunos. As 
mudanças de professoras e a interação 
com os outros colegas é sem dúvida muito 
importante para conhecermos novos tipos 
de trabalho (Grupo A: D18).

O ambiente nesta escola é muito agradável, 
por isso também se torna mais positiva a 
nossa vontade de estudar. Neste projeto 
há aspetos positivos e outros nem tanto. 
Relativamente aos temas, alguns são fáceis e 
mais divertidos de aprender, outros nem por 
isso, mas com a ajuda do Projeto de Fénix 
e claro a das professoras é muito mais fácil 
(Grupo B: D13).

O que mais me faz aprender é porque a escola 
tem boas condições, os professores explicam 
bem e quero ter um bom futuro e gosto de 
aprender coisas novas (Grupo B: D16).

Note-se, nos registos acima, a possibilidade 
de as aulas não serem uma seca – embora a 

Grupo A

Grupo BFonte: Dados da pesquisa
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Grupo A

Grupo B
Fonte: Dados da pesquisa

negativa conteste uma realidade afirmada por 
um número indeterminado de alunos – e de o 
trabalho ser fonte de gratificação e mobilização 
pessoal e interpessoal.

Gráfico 8 – Importância da organização e comunicação 

(distribuição em percentagem pelos dois grupos)

Neste item – organização e comunicação – 
de um total de 11 respostas, o Grupo A concentra 
91% (10 num total de 21 elementos) contra 9% 
do Grupo B. Será essa diferença explicável 
por uma atenção mais cuidada em relação aos 
fatores relacionados com a gramática escolar 
(ALVES, 2012; CABRAL, 2014), reconhecida 
como importante pelos alunos mais proficientes? 
Uma pergunta que se enuncia como registo 
hipotético. Abaixo, encontram-se alguns relatos 
significativos que representam a opinião dos 
alunos e se incluem nessa categoria:

Acho que o projeto é muito útil para melho-
rar o desempenho dos alunos, no entanto 
acho que as vantagens deste projeto são mal 
aproveitadas, fazendo com que certos alu-
nos não consigam subir as notas. Acho que 
a causa deste problema é o desinteresse dos 
alunos pela escola e pelas suas notas. Penso 
que uma maneira de resolver este problema 
é mudar os alunos que estão nos ninhos, fi-
cando lá apenas os que aproveitam as van-
tagens destes projetos (Grupo A: D3).

Em algumas áreas, a turma divide-se porque 
é uma turma fénix – verifico que é aí que 

aprendo melhor devido ao ambiente calmo e 
de respeito. A ida de alguns alunos para os 
ninhos permite mais apoio porque são pou-
cas pessoas se a turma ficasse toda junta, as 
pessoas com dificuldade teriam ainda mais 
dificuldades. Devido á dificuldade da minha 
turma e a um comportamento um pouco per-
turbador a divisão da turma e as medidas dife-
rentes que a escola dá podem contribuir muito 
para melhores resultados (Grupo A: D7).

Acho que é bom, pois estamos poucos 
alunos e é uma forma de aprendermos de 
maneira mais individualizada e de estarmos 
mais atentos. Também é uma maneira de 
esclarecermos melhor as nossas dúvidas 
(Grupo B: D18).

Nessas sequências, merece destaque 
uma ameaça que paira sobre o projeto: a de se 
excluírem os alunos que não querem aproveitar 
a oportunidade de aprender. Excluir os alunos 
que não mostram interesse, que não querem 
aprender, que perturbam as aulas e os ninhos é a 
solução fácil para que a escola fique apenas com 
os herdeiros que querem aprender. Mas essa seria 
uma solução que colocaria em crise a própria 
existência do projeto que faz da aprendizagem 
de todos o seu lema. Note-se, ainda, o expresso 
reconhecimento de que o número de alunos por 
grupo pode fazer a diferença, no pressuposto 
óbvio de que aí o ensino é mais personalizado 
e vai ao encontro das necessidades dos alunos.

Gráfico 9 – Reconhecimento da importância da relação 
escola-família (grupo A, N=3; grupo B, N= 0)
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Grupo BFonte: Dados da pesquisa

A relação escola-família é uma variável 
que os alunos pouco consideram. Embora a 
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literatura insista na centralidade dela (DIOGO, 
1998; SÁ, 1996; SILVA, 2006), os alunos 
inquiridos não lhe atribuem relevância. 
Apenas três alunos do Grupo A se referem a 
ela, o que pode significar uma ausência que 
importará compreender. Será porque os alunos 
consideram que a escolarização é um assunto 
da competência quase exclusiva da escola? Será 
porque não veem uma interferência positiva 
da família nos processos de aprendizagem? A 
imagem da família surge como contraposição a 
um destino que não se quer repetir:

Eu quero aprender para conseguir ter uma 
vida melhor que a dos meus avós que eram 
analfabetos e se me dão esta oportunidade 
eu tenho que a agarrar. (Grupo A: D14).

Neste caso, a convocação da família 
surge para explicar a disposição de um inves-
timento na educação e o desejo de mobilidade 
social ascendente.

turmas menores poderem constituir uma mais-
valia não só para as relações desenvolvidas, 
como para as aprendizagens:

Enquanto estudante desta escola e acompa-
nhante deste projeto Fénix, eu tenho a di-
zer que melhorei pois já temos uma ligação 
mais próxima, com o professor, menos alu-
nos na sala, logo o professor tem mais tem-
po para nos tirar as dúvidas (Grupo A: D13).

No grupo G+ não está tanta gente da 
minha turma mas a metade da outra turma 
faz uma turma inteira. No G+ podemos 
esclarecer as nossas dúvidas facilmente. E 
não há tanto barulho. Percebemos melhor 
a professora, estudamos muito para os 
testes, fazemos as mesmas coisas mas num 
grupo mais pequeno (Grupo A: D21).

Em Língua Portuguesa as coisas correm 
bem, não só porque gosto da disciplina, 
mas também por causa da professora, pode 
parecer que não mas cada professor tem a 
sua maneira de explicar, porque eu estive 
na turma fénix e não percebia nada do 
que a professora explicava, mas agora no 
ninho chaminha (ninho de recuperação) 
percebo com mais facilidade o que a 
professora explica. Em Matemática os dois 
professores que tive eram muito bons e 
conseguiram explicar as coisas com que eu 
ficasse a saber (Grupo B: D9).

Na minha opinião o que me faz querer apren-
der, talvez seja a relação que temos com os 
professores, e matérias que nós gostamos 
mais e outras que não gostamos tanto, mas 
aquelas matérias que não gostamos tanto se 
nós tivermos uma boa relação com o profes-
sor, facilita a aprendizagem (Grupo B: D14).

O tamanho do grupo em situação de 
aprendizagem é genericamente valorizado, 
confirmando que a variável pequeno grupo influi 
no potencial de aprender, como aliás referem 
diversos estudos (GLASS; SMITH, 1979; GLASS; 

Gráfico 10 – Importância das relações (distribuição percentual 
pelos dois grupos) 

Grupo A

Grupo B
Fonte: Dados da pesquisa

Também nesta variável, os alunos do 
Grupo A são mais sensíveis à importância da 
relação pedagógica, confirmando os estudos de 
Postic (1990) e Estrela (2002) e a reflexão de 
Cunha (1989).

Assim, no gráfico 10, o Grupo A apresenta 
68% das referências e o Grupo B,  apenas 32%. 
Os  alunos mais bem-sucedidos valorizam 
claramente esta variável, denotando perceber a 
importância do efeito relacional do professor. 
Verificam-se também referências ao fato de as 
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Gráfico 11 – Reconhecimento da importância do tempo e 
recursos (Grupo A, N= 0; Grupo B, N= 2)

Fonte: Dados da pesquisa

4

2

0

Grupo A
Grupo B

CAHEN; SMITH; FILBY, 1982; GLASS, 2002). A 
relação pedagógica volta aqui a ser convocada e 
valorizada, assim como efeito professor: “pode 
parecer que não, mas cada professor” (Grupo 
B: D29) pode fazer a diferença. O tamanho do 
grupo, a relação pedagógica e o modo de ensinar 
do professor são aqui o triângulo perfeito.

tenho medo de errar e não participo nas 
aulas (Grupo B: D16).

Esta é também uma variável que os alunos 
levam pouco em consideração. Das 21 opiniões 
que constituem o Grupo A, nenhuma delas 
apontou como características o tempo e recursos. 
Já no que respeita ao Grupo B, perceberam-se 
duas opiniões (cf. gráfico 11). Importa realçar 
que, numa das opiniões, o aluno relacionou o 
maior tempo disponível por parte do professor 
com a constituição da turma (menor número 
de alunos por turma), permitindo o acesso a 
um ensino mais individualizado. A opinião 
do outro aluno estabelece uma relação entre o 
tempo e recursos e a dificuldade que sente na 
aprendizagem, causada pela grande quantidade 
de matérias e pela desatenção, num fenômeno de 
autoculpabilização bem conhecido na literatura 
(ROAZZI; ALMEIDA, 1988; ABREU, 2014):

Somos menos, os/as professores/as têm 
mais tempo para cada um, um ensino mais 
individualizado. Este projeto ajuda muito, 
mas, apesar de já estudar e me esforçar 
para obter boas notas, tenho de me esforçar 
ainda mais (Grupo B: D12).

O que mais dificulta a minha aprendizagem 
é a grande quantidade de matérias nas 
disciplinas e eu não estar atenta. Por vezes 

Gráfico 12 –  Valorização da educação (N total = 15; 
distribuição pelos dois grupos)

Grupo A

Grupo B
Fonte: Dados da pesquisa

Na categoria valorização da educação, 
registam-se quinze referências9, verificando-se 
um equilíbrio de opiniões entre os dois grupos 
(A e B), sendo que o Grupo A representa 56,2% 
(um total de nove referências) e o Grupo B 
43,7% (sete referências).

É muito pertinente analisar que, nos dois 
grupos, as opiniões incidem na perspectiva de que 
a escola e o sucesso nas aprendizagens estabelecem 
a ponte para o futuro, ou seja, os alunos afirmam e 
têm incutido nas suas perspectivas que o conquis-
tar “um bom futuro” pressupõe que tenham suces-
so educativo, e desejam atingi-lo como condição 
para sucesso pessoal e profissional. Como refere 
Silva (2008, p. 269),

[...] a construção de um percurso escolar 
com sucesso implica que os sujeitos sejam 
portadores de referentes orientadores 
que promovam uma relação positiva e 
significativa com o saber. […] Isto significa 
que o saber se baseia fundamentalmente 
numa relação do sujeito com o mundo. 
Esta relação com o saber, que também 
depende da relação com os/as outros, 
nomeadamente, professores/as ainda se 
encontra em muitos discursos juvenis.

9- Essas quinze referências representam, no entanto, apenas 38.4% dos 
sujeitos. Isso pode significar que a maioria dos alunos não atribui, de forma 
explícita, valor a essa variável e interioriza, de forma explícita ou implícita, 
que a escola é uma passagem para a incerteza (CANÁRIO, 2008).
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Essa afirmação e esse reconhecimento 
são particularmente expressivos:

Eu gosto de aprender, pois tenho curio-
sidade em saber como as coisas são, em 
saber como funciona o mundo. Gosto de 
aprender também para me tornar mais in-
teligente, para saber mais e, um dia conse-
guir mudar um pouco o mundo, á minha 
maneira. Considero importante aprender, 
pois se assim conseguimos obter os conhe-
cimentos necessários para podermos seguir 
os nossos sonhos e realizá-los. Para além 
disso, o mundo da atualidade está muito 
competitivo por isso, se quisermos fazer 
aquilo de que realmente gostam, temos de 
ser muito bons no que fazemos e, para isso, 
precisamos de aprendê-lo (Grupo A: D8).

Por mais que as pessoas digam que a escola 
é uma “seca”, eu discordo. É lá que aprende-
mos e alargamos os nossos horizontes, para 
que um dia mais tarde sejamos pessoas cul-
tas profissionais. Eu entusiasmo-me muito, 
pois vejo como os professores se esforçam, 
ao ensinar-nos novas matérias. Já em casa 
a minha família também me mostra muito 
a importância do estudo agora para ter fu-
turamente carreira garantia (Grupo A: D16).

Para mim não há nada mais importante 
do que ser uma pessoa culta e inteligente. 
Alguém com sabedoria, alguém que mais 
tarde pode vir a transmitir aos outros o que 
me foi transmitido a mim, pelos vários mes-
tres da minha vida. Contudo, a aprendiza-
gem não nasce connosco. Tudo o que sei e 
ainda virei a saber, é aprendido com traba-
lho e empenho. Para ter força, vou buscar 
motivação e inspiração a algumas pessoas e 
às experiências. Eu quero aprender para não 
fracassar como muitos outros falharam, que-
ro ter sabedoria para conseguir ser indepen-
dente e feliz (Grupo A: D17).

O que mais me faz querer aprender neste 
momento é aprender tudo aquilo que possa, 

porque agora é o meu futuro que está em 
causa e como qualquer outra pessoa quero 
ter um bom futuro, quero ter um bom 
emprego e sem alguma aprendizagem 
ninguém vai conseguir ter um bom futuro 
[…] (Grupo B: D5).

O que me faz aprender é passar de ano para 
ter um bom emprego […] (Grupo B: D10).

O que mais me faz querer aprender e para 
saber mais para poder estar mais informada 
[…] (Grupo B: D15).

O que me faz querer aprender é saber que 
tenho dificuldades e querer ultrapassa-las 
porque é muito importante para o futuro 
[…] (Grupo B: D17).

Essa consciência de que o futuro se 
constrói com as aprendizagens e o trabalho 
no presente é uma variável particularmente 
relevante e que importa saber desenvolver, pois 
incorpora um importante potencial de realização 
escolar, embora não deixe de ser expressiva a 
sua relativamente escassa presença.

Merece ainda destaque o conteúdo das 
mensagens enunciadas pelos dois grupos: os de-
poimentos do grupo A são mais extensos, mais 
consistentes e elaborados e valorizam a dimensão 
intrínseca do valor do conhecimento; os do grupo 
B sublinham uma visão mais instrumental e prag-
mática, limitando o valor e o alcance do conhe-
cimento. E aqui, mais uma vez, a condição social 
parece querer impor um destino que a escolariza-
ção nem sempre contradiz. Essa hipótese alerta-nos 
para a necessidade de modelos de escolarização e 
projetos educativos que efetivamente democrati-
zem as oportunidades de realização pessoal e social 
e possibilitem a mobilidade social ascendente.

À guisa de conclusão 

Em síntese, através deste pequeno estudo 
exploratório, pode concluir-se que os alunos da 
amostra reconhecem a centralidade do apoio à 
aprendizagem como poderoso fator de sucesso 
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escolar, veem na relação pedagógica uma variá-
vel determinante nessa disposição e nesse resul-
tado e conferem ao modo de ensinar do profes-
sor uma relevância considerável na produção do 
sucesso. O valor atribuído ao poder da educação 
para a construção de um futuro melhor conti-
nua a cimentar a convicção de que a escola pode 
ser um instrumento de mobilidade social ascen-
dente, embora a escola das incertezas (ALVES, 
2010b; CANÁRIO, 2004; CANÁRIO, 2008), que 
não tem condições de cumprir as promessas do 
tempo em que se dirigia sobretudo às elites, este-
ja também presente.

Por outro lado, os alunos com um 
desempenho acadêmico mais elevado revelam 
uma consciência mais apurada dos fatores 
organizacionais que estão por detrás da sala 
de aula e valorizam as dimensões relacionadas 
com o clima e a organização e comunicação.

Refira-se, ainda, que o projeto de pro-
moção do sucesso, sendo embora reconhecido 
no seu potencial de elevação das oportunida-
des, inclui algumas das sementes que o poderão 
abalar: referimo-nos às perspectivas de discri-
minação negativa e de exclusão que estão re-
sidualmente presentes nos discursos de alguns 
alunos que defendem a eliminação de quem 
está a perturbar. Para além disso, existem evi-
dências de sujeitos envolvidos no projeto que 
declaram que dele querem sair, porque sentem 
o estigma do olhar dos outros:

Entrevistador (E): O que vos faz querer 
aprender?
Aluno 1 (A1): A vontade de sair de uma 
turma Fénix… Quero ir para uma turma 
que não seja Fénix.
E: E por quê?
A1: Porque me tenho empenhado muito…
E: Não te sentes bem na turma Fénix?
A1: Sinto-me… Mas gostava de estar numa 
turma sem ser Fénix.
E: Por quê?
A1: Porque assim já tinha mostrado o que 
valho aos meus colegas.
E: E vocês também têm esse objetivo? 
Querem sair todos das turmas Fénix?

Aluno 2 (A2): Se passarmos de ano… 
Saímos… Vamos para o 10º ano (e lá não 
há Fénix)
E: E tu também queres sair da turma Fénix?
Aluno 3 (A3): Quero sim.
E: Por quê?
A3: Porque há uma coisa de que não gosto 
muito; a I. da minha turma disse que A e B 
da turma D tinham dito que os alunos das 
turmas fénix eram burros… E por isso que 
eu quero sair…
E: E tu achas que são burros?
A3: Não… acho que não.10

Essa visão de uma escola só para quem a 
merece e aproveita a oportunidade de aprender 
é tributária de uma ideologia tendencialmente 
elitista, de um currículo marcado pela tradição 
acadêmica do melhor para todos, entendendo- 
-se como o melhor os saberes teóricos, desligados 
das pessoas e dos contextos, os conteúdos 
livrescos e historicamente operadores da seleção 
social. Essa é a visão de Michael Young (2007) e 
do seu conceito neo-iluminista e racionalista de 
conhecimento poderoso.

De fato, a criação de grupos de nível para 
a aprendizagem de conteúdos ou disciplinas 
específicas tem sido considerada uma forma de 
evitar a desmotivação dos alunos, contribuindo 
para a qualidade das aprendizagens (REUCHLIN, 
1991; CRAHAY, 2002). No entanto, o fato de 
os alunos reconhecerem quando estão sendo 
colocados num grupo com baixo nível de 
desempenho pode desmotivá-los, afetar a sua 
autoestima, fomentar o desânimo aprendido 
e contribuir para a criação de uma profecia 
autorrealizável (MERTON, 1948) do baixo nível 
de desempenho acadêmico. Também Ireson e 
Hallam (2001) alertam para os efeitos adversos 
da constituição de grupos de nível na autoestima 
dos alunos, nos níveis de desempenho escolar 
inferior. Os autores referem que, no âmbito do 
ensino secundário, a investigação tem vindo a 

10- - Este excerto foi recolhido em 2012 no âmbito de uma ação de 
monitoramento do Projeto Fénix, numa das 43 escolas que integravam o 
projeto. Os alunos intervenientes frequentavam o nono ano (A1 e A2) e o 
quinto ano de escolaridade (A3).
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demonstrar que a estratificação dos alunos pode 
levar, inclusive, a atitudes antiescola por parte 
destes. No que concerne ao ensino primário, 
investigações levadas a cabo no Reino Unido 
indicam que a inserção social e o autoconceito 
acadêmico dos alunos das escolas primárias 
são afetados por práticas de nivelamento dos 
alunos a partir do seu desempenho escolar.

Em vez de se rotularem os alunos de 
acordo com o seu nível de proficiência, estes 
podem ser agrupados, por exemplo, de acordo 
com o tipo de inteligência que apresentam 
(verbal, cinestésica, visual...). O importante 
é procedermos a uma diferenciação que 
aumente as oportunidades e não as diferenças, 
evitando o efeito de estigmatização de que os 
alunos conotados com grupos de desempenho 
acadêmico mais baixo podem ser alvo.

Na esteira de Ireson e Hallam (2001), en-
tendemos que a natureza inclusiva dos objeti-
vos da educação faz com que o agrupamento 
de alunos não deva ser adotado pelas escolas de 
forma a beneficiar uns alunos em detrimento de 
outros. O que precisamos é de sistemas flexíveis 
que possam adaptar-se às necessidades em mu-
tação e que funcionem quanto à manutenção 
da motivação e do interesse pela aprendizagem 

de todos os alunos, ao longo e para além da 
escolaridade obrigatória.

Por fim, os alunos valorizam a persona-
lização da educação e a pedagogia da proximi-
dade e da escuta, sendo esta uma das variáveis 
que conferem ao projeto Fénix um assinalável 
reconhecimento. Ele não pode, porém, centrar-
-se nessa dimensão, sob pena de perder o essen-
cial, que é a promoção de mais aprendizagens.

Como nota adicional, é de referir que 
o projeto Fénix, que cumpre, no ano letivo de 
2013-2014, o seu quinto ano de funcionamento, 
corre o risco de se arruinar, fruto da sua 
generalização sem controle e sem cuidado11. 
De fato, a organização de grupos de alunos 
por nível de proficiência, embora possa elevar 
as médias dos resultados acadêmicos, pode 
também elevar as possibilidades de assimetria 
e de desigualdade. E, no limite, conduzir a uma 
maior estratificação social, um efeito perverso 
certamente não desejado. Mas esta hipótese 
tem de merecer outro estudo a partir de outros 
dados que o confirmem ou neguem.
11--  Alves (2012, p. 114) refere: “há indícios do efeito pernicioso da 
estigmatização em que os alunos interiorizam que estão numa segunda 
divisão escolar a quem é exigido menos”, notando-se que “do lado dos 
professores parece haver uma posição simétrica de conformação com o 
destino de uma menor exigência”. 
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Crianças na educação infantil: a escola como lugar de 
experiência socialI

Sandro Vinicius Sales dos SantosII

Isabel de Oliveira e SilvaII

Resumo

O artigo apresenta uma análise das experiências de crianças de 4 e 5 
anos na instituição de educação infantil. A categoria experiência foi 
tomada das teorias de François Dubet (1996), Walter Benjamin (1984, 
2011a, 2011b) e dos estudos sociais da infância (SARMENTO 2002, 
2008; CORSARO 2002, 2009, 2011, dentre outros/as). O estudo de caso 
foi desenvolvido em uma instituição pública de educação infantil, 
contou com a participação de dezoito crianças e duas professoras, e 
utilizou registros em caderno de campo e registros audiovisuais como 
forma de captar as ações das crianças. Desse modo, identificou-se 
que as crianças na instituição articulam diversas lógicas de ação nas 
relações que estabelecem entre si e com os adultos, baseadas nas 
dimensões integradora, de estratégica e de subjetivação – essenciais 
à noção de experiência social. O texto discute a necessidade de 
considerar as crianças no contexto de relações reguladas pelos 
adultos ao se utilizarem as categorias da ação social para o estudo 
das experiências vividas pelas crianças nessa instituição escolar. 
As análises apresentam leitura interpretativa de tais experiências, 
expressas por meio tanto da linguagem verbal como do que aparece 
nos corpos dos meninos e das meninas. Verificou-se ainda que, 
ao vivenciar as experiências na instituição, as crianças o fazem 
articulando-as a outras experiências de suas vidas, imprimindo-lhes 
o caráter de continuidade.
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Children in early childhood education: School as a place of 
social experience
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Abstract

This article presents an analysis of the experience of children aged 
four to five years  in an early childhood education institution. The 
category of experience was taken from the theories of François Dubet 
(1996), Walter Benjamin (1984, 2011a, 2011b), and early childhood 
social studies (SARMENTO 2002, 2008; CORSARO 2002, 2009, 
2011, among others). The case study was conducted in a public early 
childhood education institution and involved 18 children and two 
teachers, used audiovisual recordings and notes records in a field 
diary to capture the children’s actions. The children in the institution 
articulated different logics of action in the relationships with each 
other and with adults, which were based on the integrative, strategic 
and subjective dimensions, which are essential to the concept of 
social experience. The article discusses the need to consider children 
in the context of relationships regulated by adults when one uses 
the categories of social action for the study of children’s experiences 
in early childhood education institutions. The analyses present an 
interpretation of such experiences, which are expressed through both 
the verbal and body languages of boys and girls. When experiencing 
the institution, children articulate such experience to their other life 
experiences, imprinting on them the character of continuity. 
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Introdução

Observa-se, na produção acadêmica 
brasileira do campo da educação, especialmente 
na relativa à educação infantil, expressivo 
crescimento dos estudos com crianças e sobre 
suas experiências no ambiente educacional.  Tais 
estudos expressam transformações ocorridas 
nas políticas públicas para a infância e as 
crianças, resultando na expansão da cobertura 
do atendimento educacional a crianças entre 
0 e 5 anos, o que tem se configurado como 
espaço de investigação das interações entre as 
crianças e entre elas e os adultos. Ao mesmo 
tempo, emerge um movimento do próprio 
campo acadêmico das ciências sociais em que 
a possibilidade de expressão dos diferentes 
sujeitos sociais passa a ser considerada como 
condição para a compreensão efetiva da vida 
social e das experiências individuais e coletivas.

Com o desenvolvimento de pesquisas 
orientadas por referencial sociológico, os estudos 
sobre a educação infantil em nosso país têm 
focalizado inúmeros aspectos e os diferentes atores 
e pontos de vista sobre as experiências no ambiente 
de cuidado e educação das crianças de 0 a 5 anos. A 
consideração das crianças como atores se apresenta 
não apenas como resultado de processos sociais de 
transformação das formas de compreensão das 
crianças e da infância (ou das infâncias) – expressas 
na produção de conhecimentos sobre a sociedade 
e sobre a escola –, mas também como resultado 
de um empenho em superar as condições de 
invisibilidade das crianças como atores sociais 
(SARMENTO, 2008).

Este texto1 analisa as experiências 
vivenciadas cotidianamente por crianças 
de quatro/cinco anos em uma instituição 
pública de educação infantil2. As análises aqui 

1- Este artigo foi elaborado com base na pesquisa realizada para a 
dissertação de mestrado de um dos autores, defendida em agosto de 
2013, intitulada: “A gente vem brincar, colorir e até fazer atividade”: a 
perspectiva das crianças sobre a experiência de frequentar uma instituição 
de Educação Infantil.
2- Para este artigo, retomamos as análises dos dados da pesquisa, 
ampliando o referencial teórico com a inclusão da categoria experiência 
social, desenvolvida por François Dubet.

apresentadas buscaram fundamentação teórica 
em autores/as de vários campos disciplinares, 
como os da sociologia (DUBET, 1996; DUBET; 
WIEWIORKA, 1995), da sociologia da infância 
(SARMENTO; PINTO, 1997; CORSARO, 2002, 
2009, 2011, dentre outros/as), da filosofia 
(BENJAMIN, 1984, 2011a; 2011b, dentre outros/
as) e da área da educação infantil (CAMPOS, 
2008; ROCHA, 2008; SILVA; VIEIRA, 2008; 
dentre outros/as).

A pesquisa foi desenvolvida por meio da 
metodologia do estudo de caso, (SARMENTO, 
2003), tendo como principais instrumentos para 
a produção e coleta de dados: a observação 
participante, o desenho articulado com a 
oralidade, fotografias produzidas pelas crianças 
(também conjugadas com suas falas), os 
registros das falas das crianças em momentos 
informais e em entrevistas, e os registros em 
caderno de campo.

O cruzamento dos dados obtidos por esses 
diferentes instrumentos de pesquisa foi realizado 
com o objetivo de viabilizar a construção de 
uma descrição densa (GEERTZ, 2008) acerca 
das experiências das crianças dentro da 
instituição de educação infantil. Os dados foram 
sistematicamente triangulados, uma vez que, 
metodologicamente, conforme sugere Rocha 
(2008), na investigação com crianças, faz-se 
necessário articular vários instrumentos de 
escuta aliados a diferentes suportes, de modo 
a oportunizar a expressão de suas demandas, 
interpretações e significados de suas experiências 
por meio de diferentes linguagens.

A construção dos dados foi realizada ao 
longo de sete meses de 2012 em uma Unidade 
Municipal de Educação Infantil (UMEI) de Belo 
Horizonte. Os sujeitos participantes do estudo 
são dezoito crianças de quatro/cinco anos 
(oito meninas e dez meninos), além de duas 
professoras que atuavam diariamente com esse 
grupo. Todas as crianças estavam, naquele 
momento, regularmente matriculadas, sendo 
que apenas uma delas frequentava a instituição 
desde o berçário. As demais vivenciavam seu 
primeiro ano na UMEI Rosa dos Ventos.
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Por questões de ordem ética, o nome da 
instituição foi substituído por um nome fictí-
cio escolhido pelas professoras e coordenadora 
da instituição. O mesmo procedimento ético foi 
adotado com os participantes. Os nomes fictícios 
foram negociados com as professoras e com as 
crianças, de modo que cada uma poderia sugerir 
o pseudônimo com o qual seria identificada nes-
te trabalho. No caso das crianças, esse processo 
ocorreu de duas formas: um grupo apropriou-se 
facilmente da proposta de substituição do nome 
e sugeriu substitutos sem a nossa interferência. 
Nesse grupo, as crianças adotaram os nomes dos 
pais e ou de parentes e familiares próximos a 
elas. Para um pequeno grupo de crianças, ofe-
recemos ajuda para a escolha, sugerindo-lhes 
que optassem por pseudônimos que se inicias-
sem com a primeira letra dos respectivos nomes 
(procedimento esse que foi seguido de uma ex-
plicação de que, toda vez que o nome escolhido 
aparecesse na pesquisa, tratar-se-ia da criança 
em questão). Após a escolha dos pseudônimos 
das crianças, os mesmos foram informados aos 
pais3 na reunião de encerramento do primeiro 
semestre de 2012.

Construindo outro olhar acerca 
da experiência infantil

 
O estudo da experiência infantil – como 

distinta, mas nem por isso menor do que a dos 
adultos (BENJAMIN, 1984) – requer a superação 
da ideia de que as crianças são seres sociais 
que pouco participam no próprio processo de 
socialização. Para Sarmento e Pinto (1997, p. 
20), considerar meninos/as como atores sociais 
implica o reconhecimento da “capacidade de 
produção simbólica por parte das crianças e a 
constituição das suas representações e crenças em 
sistemas organizados, isto é, em culturas”. Assim, 
consideramos que, no contexto das relações 
entre as crianças e os adultos (intergeracionais) 
e entre as próprias crianças (intrageracionais), 

3- Outro procedimento ético, conforme exigência legal e do Comitê de Ética 
da UFMG, refere-se à solicitação de autorização dos pais e familiares das 
crianças por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

os/as pequenos/as são seres ativos, isto é, 
possuem agência. São notavelmente interativos/
as, principalmente nas relações que estabelecem 
entre si, nos ambientes sociais que partilham, 
estabelecendo, desse modo, culturas particulares 
também conhecidas como cultura de pares 
(CORSARO, 2009).

Corsaro (2009) compreende que as 
crianças assimilam criativamente informações 
do mundo adulto para construírem culturas 
singulares. Para ele, as culturas de pares infantis 
são entendidas como “um conjunto de atividades 
ou rotinas, artefatos, valores e preocupações 
que as crianças produzem e partilham na 
interação com os seus pares” (CORSARO, 2009, 
p. 32). Esse autor desenvolveu uma abordagem 
sobre a socialização infantil que considera a 
ação social das crianças nesse processo como 
mais interativa do que passiva ou meramente 
reprodutiva, cunhando a expressão reprodução 
interpretativa (CORSARO, 2002; 2009; 2011):

O termo interpretativa captura os aspectos 
inovadores da participação das crianças 
na sociedade, indicando o fato de que 
as crianças criam e participam de suas 
culturas de pares singulares por meio da 
apropriação de informações do mundo 
adulto de forma a atender aos seus 
interesses próprios enquanto crianças. O 
termo reprodução significa que as crianças 
não apenas internalizam a cultura, mas 
contribuem ativamente para a produção e 
a mudança social. (CORSARO, 2009, p. 31).

Nessa perspectiva, as crianças são 
consideradas seres sociais mergulhados, desde 
cedo, em uma rede social já constituída e que, 
por meio do desenvolvimento da comunicação 
e da linguagem, constroem modos peculiares 
de apreensão do real. Ao associar isso ao 
alargamento de seu contexto de interações 
sociais, as crianças ampliam suas possibilidades 
de assimilar o mundo que as rodeia, expandindo, 
assim, as culturas de pares e reconstruindo 
a cultura adulta (CORSARO, 2002). Essa 
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perspectiva conduz à percepção das crianças 
como atores competentes nas interações entre si 
e com os demais grupos de idade da sociedade, 
por meio das quais produzem culturas que 
expressam e, ao mesmo tempo, reconstroem a 
experiência infantil.

Por se tratar de um estudo desenvolvido 
numa instituição escolar, voltado para a 
compreensão do ponto de vista das crianças 
relativamente às próprias experiências nesse 
ambiente, consideramos pertinente atermo-
nos ao conceito de experiência no âmbito da 
sociologia contemporânea, particularmente, 
os estudos de François Dubet. A sociologia da 
experiência é fortemente tributária da sociologia 
da ação de Alain Touraine, autor a quem os 
sociólogos da infância de tradição francófona 
devem a acepção de ação social das crianças.

Como tem sido largamente difundido, os 
estudos sociais da infância que se desenvolveram 
no último quartel do século XX, embora com 
abordagens diferenciadas – ora com foco na 
dimensão estrutural da infância nas sociedades 
(estudos macrossociológicos) ora com foco 
nas experiências (ações) das crianças (estudos 
interpretativos) em diferentes espaços –, fizeram-
no com o objetivo de superação das abordagens 
sociológicas que focalizaram as crianças como 
objeto da ação socializadora dos adultos, 
portanto, como elemento secundário pertinente 
a campos de estudo como a sociologia da 
família ou da educação (SIROTA, 2001; 
SARMENTO, 2008). As abordagens da infância 
como categoria estruturante da vida social e da 
criança com papel ativo sobre a estrutura e as 
relações sociais em geral resultam da crítica à 
noção clássica de socialização que expressa não 
apenas a assimetria, mas a negação de que os 
mundos de vida das crianças possuem sentidos 
e significados que precisam ser perguntados a 
elas (CAMPOS, 2008; ALDERSON, 2008). Ou 
seja, as crianças são sujeitos de experiências, 
de ações – perspectiva muito difundida entre 
autores dos estudos sociais da infância, mas 
pouco discutida e problematizada no âmbito 
da sociologia geral. Atribuir às crianças a 

capacidade de ação social, como tem sido 
largamente aceito por sociólogos da infância 
e por pesquisadores do campo da educação, 
significa considerar que elas constroem sentidos 
subjetivamente visados nas ações concretas 
que empreendem (COHN, 1982). Nessa direção, 
considera-se que as crianças agem em relações 
sociais no interior das quais suas ações são 
regulamentadas por um sistema de normas 
comuns que torna possível aos diversos atores 
reconhecerem-no como válido (LADRIERE, 
1971). Nossas indagações, construídas em 
diálogo com o campo sociológico da ação e por 
meio da observação das crianças e das relações 
entre elas e com os adultos, permitiram-nos 
identificar experiências na acepção de um 
trabalho das crianças no próprio processo 
de desenvolvimento e de construção dessas 
relações, com consequências para si mesmas e 
para as demais crianças e adultos. Procuramos, 
no entanto, compreendê-las sem desconsiderar 
a assimetria entre adultos e crianças na 
instituição educacional e na sociedade como 
um todo, especialmente no que ela preserva de 
responsabilidade adulta pelas novas gerações.

Nessa direção, o conceito de experiência 
social, como aquele que busca, segundo Dubet 
(1996), uma teoria de alcance médio, que não 
pretende encontrar explicações que abarquem 
a totalidade das situações sociais – mas que 
também não se prende a dimensões parciais das 
relações entre o ator e o sistema –, pareceu-nos 
útil para a compreensão do que foi observado e 
ouvido no período de convivência com crianças 
em uma instituição de educação infantil. Na 
construção desse conceito, Dubet propõe uma 
teorização que não abandona completamente 
as ambições da sociologia clássica e, ao mesmo 
tempo, supõe serem insuficientes as elaborações 
posteriores que procuraram explicar as ações 
sociais e suas relações com o sistema. Para o 
autor, a noção de experiência é a

[...] menos inadequada para designar a 
natureza do objeto que se acha em alguns 
estudos empíricos em que as condutas 
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sociais não aparecem redutíveis a puras 
aplicações de códigos interiorizados ou 
a encadeamentos de opções estratégicas 
que fazem da ação uma série de decisões 
racionais. (DUBET, 1996, p. 93).

Nessa teoria, o autor confere centralidade 
à ideia de que o ator social não está totalmente 
socializado. Isso decorre de sua compreensão 
de que os sistemas sociais contemporâneos 
apresentam, ao mesmo tempo, diferentes  
lógicas (às vezes, contraditórias) e de que, 
ao ator compete o trabalho de articulá-las 
em suas ações sociais. Com essa afirmação, 
o autor quer dizer que, nas sociedades 
contemporâneas complexas, as ações ocorrem 
como possibilidades dadas por esse mesmo 
sistema, que se expressa de múltiplas formas e 
não apenas como um projeto de integração a 
ser obtido pela socialização de seus membros. 
A integração, como projeto da sociologia 
clássica, especialmente aquela desenvolvida 
por Durkheim e Parsons, continuaria presente 
em toda sociedade, sem a qual não haveria 
possibilidade de constituição identitária, seja 
coletiva ou individual. Já as formulações 
contemporâneas, desenvolvidas em face da 
incapacidade do pensamento clássico de 
oferecer explicações para os problemas das 
sociedades “pós-industriais”, segundo Dubet, 
apresentam visões parciais das relações entre 
ator, ação social e o sistema.

Na construção do conceito de experiência 
social, Dubet (1996) vai então considerar, 
além do paradigma clássico, o da ação social 
como integração, duas matrizes das correntes 
de pensamento contemporâneas: o paradigma 
da comunicação, em que a ação é interação e 
linguagem, e o paradigma da racionalidade, em 
que a ação é estratégia e utilidade.

No paradigma clássico, ator e sistema 
social se fundem por meio da ideia de papéis 
e de socialização, esta última subdividida em 
socialização primária e socialização secundária. 
Nessa direção, o sistema social ou a sociedade 
expressa a unidade dos processos identitários, 

das concorrências e da cultura, articulados pelo 
Estado-nação. Essa é, inclusive, a razão pela 
qual a sociologia nasce contra a ideia de sujeito, 
na medida em que cada indivíduo se constitui 
em uma versão subjetiva do sistema social a 
que pertence. É por meio da socialização que 
a sociedade vem a se constituir como uma 
segunda natureza para cada um dos indivíduos 
de um grupo, assegurando a integração de cada 
um ao sistema. Para Dubet, nas sociedades 
contemporâneas, essa unidade rompeu-se. Os 
indivíduos identificam-se por diferentes formas 
de pertencimento, tornando-se necessário 
introduzir a dualidade onde a sociologia clássica 
colocou a unidade de estrutura e de história 
(DUBET; WIEWIORKA, 1995; DUBET, 1996). O 
autor conclui que a dimensão de integração e as 
demais lógicas convivem nos sistemas sociais 
contemporâneos. Para ele, no entanto, tais 
dimensões não podem ser mobilizadas como 
definição do indivíduo e do sistema, mas como 
suas lógicas, que são operadas pelos sujeitos em 
diferentes circunstâncias.

O que o autor denomina a lógica da 
estratégia refere-se às situações em que os 
atores se veem em condições de concorrência, 
agindo e explicando suas ações nesse registro. 
Trata-se da expressão do sistema social como 
um campo concorrencial, em que os atores 
avaliam as suas possibilidades de influenciar 
os demais e assegurar a satisfação de seus 
interesses. Essa lógica opera tanto no campo 
econômico, em que a sociedade é vista como 
um mercado, quanto no campo político, em 
que a luta por poder e reconhecimento é o que 
orienta as ações dos indivíduos e grupos.

Já a lógica da subjetivação expressa 
a distância que os atores podem tomar do 
sistema social por meio da atividade crítica, da 
reflexão, que revela que eles não são redutíveis 
aos papéis nem operam unicamente em razão 
de seus interesses, adotando um ponto de vista 
diferente da integração e da estratégia. Suas 
possibilidades de expressão relacionam-se 
diretamente ao grau de liberdade presente no 
sistema social, que possibilitará determinado 
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grau de distanciamento de si e da sociedade, 
em uma atividade crítica e reflexiva. Nessa 
direção, o que o autor denomina de lógica da 
subjetivação ou lógica do sujeito ocorre sempre 
contra (em tensão com) as lógicas da integração 
e de estratégia.

Para ele, cada uma das abordagens 
relaciona-se a uma dimensão do sistema e 
da ação, as quais ele vai associar a lógicas 
presentes nas sociedades contemporâneas. Ele 
concebe o sistema como plural, comportando 
essas dimensões, que são heterogêneas, porém 
não hierárquicas. Essa heterogeneidade de 
mecanismos que determinam as lógicas da 
ação é que permite que se fale em ator (e não 
apenas em agente). Isso porque, se não há um 
princípio central que une ator e sistema (como 
a interiorização do social pelo ator, na versão 
clássica), e se o sistema é concebido por várias 
dimensões, coloca-se como exigência para o ator 
a construção de uma coerência da experiência 
e de uma capacidade de ação própria. Para 
Dubet, nas sociedades complexas, em razão das 
identidades não estarem dadas pela tradição, 
há um espaço de liberdade, que permite ao ator 
afastar-se das demais lógicas – da integração e 
do interesse – e exercer a crítica, no sentido 
de construir algo que não se encaixa em 
nenhuma delas, constituindo-se no espaço 
de subjetivação.

Segundo o autor, a experiência social 
é o trabalho do ator para articular as lógicas 
presentes no sistema, a qual exige do analista 
uma postura fenomenológica, uma vez que 
não há um a priori, como se poderia supor 
numa lógica dos papéis que fundem ator e 
sistema social. Ao contrário, a experiência é um 
trabalho do ator.

Buscando uma abordagem em que as 
experiências das crianças em uma instituição 
de educação infantil fossem tomadas a partir 
dos pontos de vista dos/as meninos/as que a 
frequentam, consideramos possível pensar em 
termos da articulação de lógicas de que a escola 
(como um sistema de ação de adultos e crianças), 
embora regulada pelo grupo etário dos adultos, 

dispõe, uma vez que é parte do sistema social 
mais amplo, que encerra uma multiplicidade de 
lógicas, conforme desenvolvido acima.

Consideramos pertinente, no entanto, 
não realizar uma transposição direta e 
mecânica dessa abordagem teórica ao estudo 
sociológico das crianças. Por um lado, a escola 
não repercute simplesmente (embora reproduza 
em muitos aspectos) as lógicas tais quais as 
lógicas do sistema social em que se insere. 
Por outro, é preciso considerar que estamos 
tratando de crianças pequenas, em fase inicial 
de frequência à escola. A teoria da experiência 
social tal como construída por Dubet expressa 
o pensamento sociológico em que o ator é o 
sujeito adulto, aquele que não apenas assegura 
o funcionamento da sociedade, mas também 
luta por poder e reconhecimento e exerce (ou 
pode exercer), como dito acima, a crítica. A 
primeira ressalva a ser feita a uma transposição 
direta da teoria (o que inclui as análises que, 
embora não mobilizem a ideia de lógicas de 
ação, definem a criança como ator social) para 
a análise das experiências das crianças refere-
-se ao fato de que a escola é uma instituição 
em que pesa a dimensão integradora – embora 
não exclusivamente – de oferecer um conjunto 
de experiências e conhecimentos que se 
constituam na formação básica dos indivíduos 
de nossa sociedade. Assim, a regulação exercida 
na escola, desde as leis e normas que a instituem 
até aquela que no cotidiano responsabiliza os 
adultos pelos processos que ali ocorrem, está 
sendo considerada por nós como condição na 
qual as experiências de adultos e de crianças 
transcorrem no cotidiano escolar. Além disso, 
não consideramos pertinente transpor, para a 
ação das crianças, a noção de ação social tal 
qual desenvolvida para os sujeitos adultos, 
ancorada na dimensão cognitiva, na capacidade 
de expressão verbal e na responsabilidade 
pelos seus atos. Entendemos que as expressões 
ator social e mesmo experiência social devem 
relativizar a autonomia a elas inerente (ainda 
que o seja também em relação aos adultos). No 
que se refere à ideia de experiência social aqui 
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desenvolvida, cumpre ainda ressalvar que, para 
Dubet, a forma privilegiada de compreensão 
das experiências sociais é o discurso, na medida 
em que os sujeitos tendem a explicar e a expor 
seus pontos de vista conforme os sentidos de 
suas ações, expressando, assim, em que lógica 
operaram em determinadas situações. Não 
acreditamos que este seja o caso das ações 
das crianças. Se, por um lado, concebemos 
as crianças como potentes, como capazes de 
interferir nos ambientes de relações em que se 
encontram a partir de uma perspectiva própria, 
nós as concebemos no seu complexo universo 
de relações entre elas e com os adultos e dentro 
da regulação institucional, no caso, a regulação 
da escola.

Assim, para as análises das 
experiências das crianças no ambiente escolar, 
compartilhamos com os estudiosos da infância 
e das crianças a crítica à sociologia que as 
excluiu do pensamento sobre a vida social e 
a sociedade que as vem abordando de forma 
secundária nos estudos sobre as instituições, 
especialmente a família e a escola. Além disso, 
compreendemos que as crianças participam 
ativamente do próprio processo de socialização, 
em um contexto relacional entre pares 
caracterizado por normas, códigos e práticas 
que, embora condicionados pela cultura geral e 
sistema de ação mais amplos, encerram o que 
tem sido considerado uma cultura da infância ou 
cultura de pares.  Compreendemos também que, 
por serem crianças, encontram-se em uma fase 
inicial do processo de desenvolvimento humano 
(físico, afetivo, social, cultural e cognitivo), 
no qual a linguagem verbal não se apresenta 
como a forma privilegiada de comunicação e 
apreensão do mundo, do outro e de si mesmas. 
Além disso, consideramos que as lógicas de ação 
identificadas por Dubet para a compreensão da 
ação social e dos sujeitos (experiência social) 
podem constituir-se em lente para a apreensão 
da experiência das crianças, mas não se aplicam 
em sua totalidade, especialmente no que 
concerne à prevalência da dimensão cognitiva, 
seja na articulação entre meios e fins, seja nas 

ações de afastamento dos papéis que subvertem 
o esperado naquele contexto. Compreendemos 
que as crianças vivem o ambiente da educação 
infantil (e os demais de que participam) de 
forma inteira, mobilizando ao mesmo tempo 
as dimensões cognitiva, afetiva e motora nas 
relações e em sua interpretação das situações.

Com essa perspectiva, consideramos 
necessário mobilizar outras abordagens da 
experiência das crianças, na medida em que, 
nessa fase da vida, as formas de se expressarem e 
de serem tocadas pelo que ocorre nos ambientes 
em que estão envolvem a dimensão corporal 
(COUTINHO, 2012; BUSS-SIMÃO, 2012). Além 
disso, embora a noção de experiência social 
indique que as ações não se reduzem ao 
papel e às interações (paradigmas presentes, 
mas insuficientes), há elementos e formas de 
expressão da experiência das crianças que 
ultrapassam a ideia de lógica de ação, exigindo 
uma leitura de suas manifestações no corpo.

Outro aspecto que se nos apresentou de 
forma bastante forte foi a mobilização, pelas 
crianças, de situações, histórias e narrativas 
externas ao ambiente escolar, compondo um 
continuum que buscamos compreender por 
meio das noções de experiência desenvolvidas 
por Walter Benjamin (1984; 2011a; 2011b).

Benjamim (1984) desenvolveu uma 
teoria que nos auxilia a distinguir a experiência 
dos mais velhos (que, de acordo com esse 
autor, está em vias de extinção) e a dos/as 
pequenos/as. Para ele, a repetição contém 
uma importância fundamental na experiência 
da criança: “a repetição é a alma do jogo, 
nada alegra-a [à criança] mais do que o mais 
uma vez” (BENJAMIN, 1984, p. 74). Assim, 
enquanto o adulto narra sua experiência com 
êxito, a criança, ao repetir o fato vivido, a 
recria incessante e intensamente: “O adulto, 
ao narrar uma experiência, alivia seu coração 
dos horrores, goza novamente uma felicidade. 
A criança volta para si o fato vivido, começa 
mais uma vez do início” (BENJAMIN, 1984, p. 
75). O autor parte do pressuposto de que “toda 
e qualquer experiência mais profunda deseja 
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insaciavelmente, até o final de todas as coisas, 
repetição e retorno, restabelecimento de uma 
situação primordial da qual nasceu o impulso 
primeiro” (BENJAMIN, 1984, 74-75).

Além disso, o pensamento benjaminiano 
enfatiza a relação existente entre a experiência e 
o ato narrativo. O autor afirma que a narração 
é cada vez mais escassa na contemporaneidade 
como resultado da pobreza das experiências. 
Benjamin entende que o ato de narrar é um 
processo coletivo que exige troca entre os sujeitos.

Para Machado (2010), a criança 
compartilha a vida social com o adulto, mas com 
uma forma particular de ser e estar no mundo. A 
criança possui formas não representacionais de 
vivenciar suas experiências e, portanto, haveria 
nos/as pequenos/as uma aderência (corpórea) às 
situações que vivenciam. Existe na experiência da 
criança, alerta-nos Machado, “uma ‘aderência às 
situações’ que a impede de representar o mundo: 
ela não o representa, ela o vive” (MACHADO, 
2010, p. 128). Conforme a autora:

A criança é um ser-no-mundo permeado 
de limitações, dadas pela imaturidade de 
seu corpo e pela moldura oferecida na 
convivência com a cultura ao seu redor, 
sobre o que é permitido ou não para uma 
criança por ali, mas é uma pessoa desde 
a mais tenra idade apta a dizer algo 
sobre tudo isso: diz algo em seu corpo, 
gestualidade, gritos, choro, expressões 
de alegria e consternação, espanto e 
submissão. Esses dizeres em ação, essas 
atuações no corpo, mostram-se repletas 
de teatralidade: pequenas, médias e 
grandes performances, ações de suas vidas 
cotidianas que encarnam formas culturais 
no ser total da criança; ações visíveis e 
também invisíveis aos olhos do adulto. 
(MACHADO, 2010, p. 126).

Essa abordagem permite perceber o 
corpo das crianças como lócus da “experiência 
subjetiva vivida”, tal como sugere Coutinho 
(2012). Essa autora, ao analisar as ações dos 

bebês no interior de uma creche, propõe 
que o conceito de corpo como experiência 
subjetiva vivida “exige aproximação às suas 
manifestações corporais” (COUTINHO, 2012, p. 
246). A pesquisadora ainda salienta que “[...] as 
crianças lançam mão do corpo para comunicar-
-se, interagir, experimentar, e o fazem de modo 
intencional” (COUTINHO, 2012, p. 251).

Assim, no âmbito da investigação, 
continuidade, aderência às situações e 
expressividade corporal, ao lado de um trabalho 
de articulação de diferentes possibilidades 
(lógicas de ação), foram categorias essenciais 
para percepção e análise das experiências 
vividas pelas crianças no interior da instituição 
de educação infantil.

Compreendendo as lógicas que 
orientam a ação (e a experiência) 
das crianças

Conforme dito anteriormente, na 
instituição de educação infantil, as dimensões 
integradora, estratégica e de subjetivação — 
essenciais à noção de experiência social (DUBET, 
1996) — fazem-se presentes. As relações que 
ocorrem nesse contexto educacional são 
reguladas pelos adultos, ao mesmo tempo em 
que são também geridas por decisões tomadas 
pelas próprias crianças conforme situações que 
ocorrem ou são desencadeadas por elas.

As crianças de 0 a 5 anos frequentam 
uma etapa da educação básica com características 
específicas, em que estão presentes, na sua 
regulamentação — e, em alguma medida, na cultura 
profissional que vem sendo desenvolvida —, as 
dimensões do brincar e do cuidado. Além disso, 
como observado pela sociologia contemporânea, 
nas sociedades complexas, não é mais possível 
falar de um indivíduo totalmente socializado, 
mesmo quando nos referimos aos adultos. No 
caso das crianças, essa dimensão de indivíduo 
não socializado é inerente à condição infantil, 
o que faz com que, aliado às características de 
que se reveste essa etapa da educação, o papel 
de aluno (ou ofício de aluno) esteja ausente 
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ou fragilmente presente. Ainda assim, na 
experiência dessas crianças, está presente uma 
variedade de ritos, temporalidades e regras 
próprias do ambiente educacional.

Na perspectiva das crianças, expressa em 
suas produções (desenhos e fotografias) e em suas 
falas, a UMEI era percebida como um espaço que 
as introduz no universo da escolarização e que, 
portanto, labora (mesmo que de forma ainda pouco 
sistemática) na construção do ofício de aluno. 
Nesse sentido, a UMEI se configura como um 
espaço de aprendizagens escolares que tem como 
tarefa principal efetivar uma iniciação/introdução 
das crianças no universo escolar. Tal afirmação 
torna-se mais visível nas falas de algumas delas:

Venho escrever, brincar e fazer desenho; 
essas coisas. (Marcelo – 05/08/2012)

Ah, escrever, fazer atividade e brincar 
no parquinho de cima ou no de baixo. 
Brincar é no parquinho. As outras coisas 
a gente faz na sala. 
(Ana – 05/08/2012)

Estudar! Aprender as coisas... brincar! Aqui 
tem muitos brinquedos! 
(Maria Clara – 06/08/2012)

Por meio das entrevistas com as crianças, 
foi possível perceber que as situações vividas 
por elas na instituição tais como “escrever”, 
“fazer atividade” e “aprender” predominam 
sobre outras vivências, tais como brincar e 
desenhar. A mesma predominância também 
apareceu  nos desenhos e nas fotografias por 
elas produzidas:

Figuras 1 e 2 - Fotos produzidas por Gabriel

Pesquisador: – Gabriel, das coisas que você tirou foto que você faz aqui na UMEI, quais são as que você 
mais gosta?
Gabriel: – Estudar!
Pesquisador: – E o que você estuda?
Gabriel: – Eu aprendo as letras, escrevo, desenho, aprendo os números! (06/09/2012)

Figura 3- Maria Clara desenha “Eu e meus  amigos na UMEI”

Pesquisador: – Me conte sobre seu desenho!
Maria Clara: – Essa sou eu e a outra é a Ana!
Pesquisador: – E o que vocês estão fazendo?
Maria Clara: – Escrevendo o nome!
Pesquisador: – E o que você mais gosta de fazer 
na UMEI?
Maria Clara: – Atividade! (03/07/2012)

Fonte: material da pesquisa.

Fonte: material da pesquisa.
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Se, por um lado, a instituição é percebida 
pelas crianças como um espaço que tem por 
objetivo iniciá-las no universo escolar, por 
outro, elas demonstram que, na UMEI, dispõem 
também da possibilidade de se relacionarem 
socialmente com outras crianças, conforme 
percebemos nos dizeres de algumas delas:

A gente vem e fica ali dentro. Dentro da 
nossa sala! Lá tem os brinquedos que 
eu brinco com meus colegas! (Marcelo 
– 05/08/2012).

Eu venho brincar com os brinquedos! Eu 
também gosto de brincar de filhote com os 
colegas! A gente brinca de carro. A gente 
gosta mais disso! (Márcio – 05/08/2012).

Na sala da Bruna. Lá, lê livros; brinca com 
amiguinhos! (Guilherme – 06/08/2012).

A gente vem pra brincar! A gente brinca 
no parquinho, de esconde-esconde de 
pique! (Patrícia – 06/08/2012).

As fotografias produzidas por nossos 
interlocutores também elucidam essa assertiva 
acerca das relações entre as crianças da turma:

Figura 4- Foto produzida por Marcelo

Marcelo: Todos os colegas, mas eu gosto 
mais do João, da Ana, da Paula Beatriz e 
do Gabriel!

A maioria das relações sociais vividas 
pelas crianças com seus pares ocorre na sala de 
aula, o que não quer dizer que outras relações 
entre pares não aconteçam em outros espaços 
da instituição:

Figura 5: Brenda desenha as pessoas da UMEI de que ela 
mais gosta 

Pesquisador: E quem são as pessoas que você 
falou que fotografou e de que você gosta?

Brenda: Toma, Sandro, terminei.
Pesquisador:  O que você desenhou Brenda?
Brenda:  Essa é a Bruna, essa sou eu e aqui 
está a Ana, a Jéssica e a Carina.
Pesquisador:  Onde vocês estão?
Brenda:  Na sala de vídeo, brincando com 
o jogo do pano e da bola.

Essa noção de que o espaço/tempo da 
instituição de educação infantil se configura 
como um ambiente no qual as crianças têm 
a possibilidade de se encontrar com seus 
pares extrapola as relações entre as crianças 
da mesma sala de aula e expande-se para as 
relações sociais vivenciadas com as crianças de 
outras turmas.

Fonte: material da pesquisa.

Fonte: material da pesquisa.
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Na instituição na qual foi realizada a 
pesquisa, as práticas das professoras incorporam 
elementos em que a ação e a liberdade das 
crianças constituem-se em um valor no 
contexto de um projeto educativo que extrapola 
a transmissão de conteúdos, focalizando 
o que tem sido chamado de formação e 
desenvolvimento das crianças nas diferentes 
dimensões do desenvolvimento humano: social, 
cultural, afetivo, motor e cognitivo. O episódio 
a seguir ilustra essa perspectiva:

As crianças estão confeccionando um 
cartão para o Dia das Mães. A professora 
Bruna havia planejado a atividade em dois 
momentos: primeiro, seria feita uma pintura 
a dedo em um coração pelas crianças e, após 
a secagem do cartão (que tinha silhueta 
de coração), seria colada numa espécie de 
dobradura em formato de flor suspensa 
por um palito de picolé. Como já estavam 
se dispersando, a professora, após negociar 
com a turma, interrompe a atividade e 
sugere que elas escolham alguns brinquedos 
enquanto a tinta dos cartões seca. Ana 
então interpela a professora:
 – Bruna! Eu não quero brincar não! Eu 
quero tudo! – a professora olha para a 
menina e, sem muito entender, pergunta:
 – Como assim? Tudo o quê?
 – Tudo, Bruna! Quero fazer o cartão! 
– a professora então deixa que a menina 
termine a confecção de seu cartão.
 Ana ficou sentada sozinha por 
aproximadamente vinte e cinco minutos 
terminando seu cartão, enquanto as 
demais crianças da turma brincavam 
livremente pela sala de aula, mesmo 
depois de a professora lhes explicar que, 
após a brincadeira, todas elas terminariam 
seus cartões. A menina recusou inúmeros 
convites dos/as colegas que insistiam em 
chamá-la para brincar. Ana se mantinha 
sentada e concentrada na confecção de 
seu cartão. (Notas do caderno de campo, 
11/05/2012).

A ação de Ana parece evidenciar seu total 
envolvimento com a situação, e isso por meio 
da criação de um objeto/artefato provavelmente 
carregado de afeto. Nesse momento, ela propôs 
e viveu um isolamento do grupo. Todo o seu 
corpo estava na atividade – na confecção 
do cartão –, que provavelmente se ligava às 
possíveis experiências posteriores a serem 
vividas no momento da entrega do cartão para a 
mãe. Contado o tempo de realização da primeira 
etapa da atividade (quando todas as crianças 
participaram e que durou aproximadamente 25 
minutos) e o tempo que a menina ficou sentada 
sozinha concentrada na feitura de seu cartão 
(que girou em torno de 25 minutos), totalizam-
-se cinquenta minutos aproximadamente, o que 
contraria o imaginário coletivo presente nas 
instituições de educação infantil, segundo o 
qual as crianças possuem pouca concentração 
e, por isso, as atividades têm de ser rápidas.

Figura 6- A professora permite que Ana termine seu cartão 
enquanto as outras crianças brincam. 

Figura 7- Ana termina seu cartão sozinha, enquanto as 
demais crianças brincam. 

Fonte: Extraído das filmagens de campo

Fonte: Extraído das filmagens de campo
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Nessa atividade, Ana não foi a única 
criança a construir uma lógica própria para 
suas ações. Marcus, também de forma peculiar, 
expressa engajamento na atividade e a 
associação a possíveis experiências posteriores 
na entrega do cartão para sua mãe:

Marcus acaba de confeccionar a primeira 
parte de seu cartão e, a pedido da professora, 
vai brincar, para que sua pintura seque e 
ele retorne para terminar o cartão. Ao se 
dirigir à caixa de brinquedos, o menino 
pega um aparelho telefônico que ali está 
para utilização por parte das crianças e 
inicia uma conversa (de faz de conta) com 
sua mãe:
 – Alô, mãe? Estou fazendo um cartão pra 
você! Quando chegar eu te dou, está bem? 
Tchau, beijo. (Notas do caderno de campo 
– 11/05/2012).

Tanto Ana quanto Marcus demonstraram, 
por meio de suas ações, cada um a seu modo, os 
sentidos de confeccionar um cartão para suas 
mães. Possivelmente, um envolvimento afetivo 
já no momento de sua realização possibilitou 
ainda maior dedicação por se tratar de algo 
que poderia ser ampliado nas experiências 
posteriores de entrega do objeto.

Situações como as descritas acima 
revelam que as possibilidades que as crianças têm 
de articular, em um trabalho, diferentes lógicas 
de ação (DUBET, 1996) presentes na educação 
infantil, cuja regulação não fixa cumprimento 
de programas preestabelecidos, o que favorece 
que os ritmos da turma incorporem as mudanças 
de rotas decorrentes dos interesses e ações das 
crianças. A escola pesquisada, sistema de ação 
no qual se encontram, oferece espaço para que 
suas ações adquiram sentidos subjetivos, ora se 
aproximando, ora se afastando daquilo que foi 
previsto pela professora.

Veremos que as crianças fazem escolhas 
estratégicas que as colocam em situações que 
desejam, não atendendo sempre às orientações 
da professora. As crianças questionam o ritmo 

ou mesmo os conteúdos de aprendizagem, 
trazendo para a cena da sala de aula elementos 
que não apenas não foram previstos pela 
professora, mas que, em grande medida, 
permanecem-lhe desconhecidos, configurando-
-se em ações das relações entre as crianças, 
com sentidos e significados pertinentes 
às subjetividades infantis.  No entanto, 
entendemos que as ações, em que as escolhas – 
tanto de permanecerem integradas cumprindo 
o papel de alunos que realizam as tarefas 
previstas pela professora (mesmo quando 
estas contam com a participação das crianças 
em forma de sugestões), quanto de exercerem 
a crítica e trazerem elementos inclusive de 
sua experiência externa para a escola e a de, 
estrategicamente, burlarem o que os adultos 
lhes oferecem – expressam uma das dimensões 
da experiência mais ou menos favorecida 
pelas formas de organização do cotidiano da 
escola. Em outro episódio, percebemos como as 
crianças vão construindo lógicas estratégicas 
de ação frente ao trabalho (neste caso proposto 
pela professora) que envolve a aquisição/
ampliação da linguagem escrita:

A professora Bruna inicia uma brincadeira 
com massinha de modelar. Pede que as 
crianças escolham uma bolinha de massa. 
Em seguida, entrega-lhes um palitinho 
de picolé e sugere que elas criem o que 
quiserem.
Enquanto as crianças brincam, a professora 
corrige os cadernos de para casa. Assim 
que termina a correção, Bruna interfere na 
brincadeira de massinha: sugere que cada 
criança faça a primeira letra do nome. 
Àqueles/as que não conseguiram, ela pede 
para fazerem uma letra qualquer que eles/
as queiram. A grande maioria consegue 
construir a letra inicial de seu nome e, 
assim que as constroem, são desafiados/
as pela professora a escolherem outra 
letra e modelarem-na com a massinha. 
Após várias construções, Bruna desafia as 
crianças a modelarem a primeira letra de 
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meu nome: a letra S. As crianças começam 
a tentar e, nesse sentido, Júlio demonstra 
maior competência e criatividade frente 
ao desafio: levanta-se da mesa, coloca 
a massinha em cima da letra S, que está 
no painel da parede, e começa a modelá-
la. A partir disso, as crianças começam a 
usar essa técnica para construírem suas 
letras. Em dado momento, a professora 
propõe uma modificação na atividade: 
solicita que as crianças, agora, deixem 
as massinhas e, em uma folha de papel, 
escrevam as letras que foram esculpidas. 
Todos/as realizam a atividade, sendo que 
aqueles/as que têm mais facilidade são 
incentivados/as pela professora a ajudarem 
os/as que têm dificuldades. Paula, Beatriz 
e Ana, após escreverem as letras de seus 
nomes, perguntam-me se eu gostaria de 
vê-las escreverem também as letras de meu 
nome. Respondo-lhes positivamente, e as 
meninas então começam a esboçar em suas 
folhas as letras de meu nome. (Notas do 
caderno de campo – 14/05/2012).

Figura 8- Júlio esculpe a letra s posicionando a massinha no 
mural da sala.

associado à brincadeira, e não diretamente com 
a folha de papel; b) o envolvimento das crianças 
nas atividades desafiadoras (a professora vai 
gradativamente levando a brincadeira de massinha 
para a construção de escritas); c) o envolvimento 
da totalidade das crianças presentes; d) a intenção, 
por parte da professora, de tornar a atividade mais 
significativa para as crianças; e) a ampliação da 
atividade por parte das crianças (Ana, Paula e 
Beatriz escrevem as letras dos próprios nomes e 
perguntam ao pesquisador se gostaria de vê-las 
escreverem também as letras do nome dele); f) as 
estratégias construídas pelo grupo de crianças para 
modelarem as letras que julgavam mais difíceis, 
como a letra S que não estavam previstas a priori, 
pela professora.

Em nossas instituições de educação 
infantil, é recorrente a ideia de que a função 
dessa etapa da educação é preparar as crianças 
para a escolarização nos níveis subsequentes. 
Nessa perspectiva, a tarefa dita pedagógica da 
instituição tem sido frequentemente entendida 
como a proposição de exercícios e atividades 
(em folhas de papel), geralmente realizados 
de modo mecânico e pautados na prática de 
instrução, em sentido restrito, das crianças. 
Presenciamos inúmeras situações em que elas 
se envolviam de modo peculiar em situações 
nas quais havia como objetivo da professora o 
aprofundamento, pelas crianças, do processo de 
apropriação da linguagem escrita.

No episódio acima, a ação de desenvolver 
uma técnica para modelar a letra S, construída 
por Júlio, é apropriada pelas demais crianças, 
que veem nessa ação a possibilidade de resolver 
a situação-problema proposta pela professora. 
A partir das considerações de Dubet (1996), 
percebemos que, de acordo com a complexidade 
da proposta da professora (que vai gradativamente 
da modelagem com massinha para práticas de 
escrita), as ações das crianças ocorrem como 
possibilidades construídas a partir dessa mesma 
proposta e que são expressas por elas de múltiplas 
formas. Desse modo, observa-se que as crianças 
utilizam a estratégia de copiar a ação do colega, 
de modo a encontrar “os meios para as finalidades 

Fonte: filmagens de campo

Nesse episódio, observamos: a) o 
envolvimento da quase totalidade das crianças 
com as situações que são caracterizadas pela 
ludicidade – a professora começa a atividade 
com massa de modelar, material geralmente 
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pretendidas nas oportunidades abertas pela 
situação” (DUBET, 1996, p. 123).

As ações das crianças, no entanto, são 
tanto mais presentes quanto mais o ambiente 
da instituição de educação infantil (em sua 
dimensão relacional) proporciona e permite suas 
escolhas. Em outras palavras, a participação 
das crianças nas situações que dizem respeito 
à construção de suas próprias experiências está 
condicionada (embora não de forma absoluta) 
pelos limites que são dados pelos adultos que 
organizam os contextos relacionais de educação 
e cuidado.

A sutileza complexa que permeia 
a experiência infantil

Os elementos que foram apreendidos 
na pesquisa permitiram refletir sobre a 
complexa sutileza presente na experiência das 
crianças. O acompanhamento e análise de suas 
experiências sociais evidenciaram que elas 
buscam compreender aquilo que vivenciam (ou 
vivenciaram) na relação com outras crianças, 
com adultos e ou com o mundo cultural 
circundante (em seus aspectos materiais 
e simbólicos). A experiência das crianças 
extrapola o imediato e mobiliza tanto situações 
passadas (pela via da memória) quanto futuras, 
desencadeando ações tanto no campo individual 
(pessoais) quanto coletivo (no grupo de pares), 
e elas passam a compartilhar não apenas a 
experiência atual, mas a anterior e a futura por 
meio da brincadeira. Assim, observa-se uma 
expansão das situações – das experiências das 
crianças – no tempo e nas relações.

Desse modo, as crianças criam uma 
forma própria de interação dentro do grupo 
de pares, com base nas experiências vividas. A 
experiência infantil se diferencia daquela vivida 
pelo adulto, na medida em que a experiência das 
crianças tem como característica a reiteração 
(SARMENTO, 2002), uma espécie de retorno ao 
fato vivido (BENJAMIM, 1984). Nesse sentido, 
pode-se dizer que a repetição é uma das 
características da experiência das crianças.

Essa repetição deriva da adesão das 
crianças às circunstâncias vividas, uma vez 
que, conforme salienta Machado (2010, p. 
128), haveria, na experiência da criança, uma 
“aderência às situações”, de modo que ela 
não representa o mundo, mas o vive. Desse 
ponto de vista, a criança retorna ao fato 
vivido para construir (ou reconstruir) outra 
via de representação do mundo (distinta da 
dos adultos). Nessa perspectiva, as crianças 
constroem campos de experiência, ou seja, um 
domínio dentro do grupo de pares em que as 
ações sociais delas nascem e são conduzidas 
pelas experiências (passadas, presentes e 
futuras) de uma ou mais crianças do grupo:

A professora inicia a roda com a música da 
serpente. As crianças começam a se arrastar 
pelo chão da sala e, em dado momento, 
amontoam-se umas sobre as outras. Após 
cantarem e brincarem com a música, a 
professora Bruna convida as crianças a 
se sentarem e inicia a roda de conversa. 
Começa perguntando a Jonas se ele estava 
sentindo dor por causa da batida de cabeça 
no chão. Antes de o menino responder, 
Gabriel e Marcus discutem novamente. 
Marcus fala que Gabriel não sabe brincar 
e que o tinha  machucado na hora em que 
as crianças se amontoavam. A professora 
tenta mediar a discussão garantindo que 
ambos tenham direito à fala. Em dado 
momento da fala de Marcus, Marcelo olha 
fixamente para a boca do menino e grita:
 – Nossa, você tem uma cárie!
A partir de então, o tema da discussão passa 
a ser doenças e mal-estar. Marcelo, em seu 
momento de fala, comenta que, quando 
viajou com sua mãe, ao comer um biscoito, 
sentiu-se mal e vomitou o ônibus todo. 
Em seguida, as outras crianças começam 
a relatar algumas situações em que tinham 
vomitado. Marcelo, então, levanta-se de 
seu lugar e, de pé, começa a interpelar a 
professora com sua primeira pergunta:
 – Toda criança vomita?
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A professora lhe solicita que se sente, 
e o menino retorna ao seu lugar. Não 
satisfeito, após alguns segundos, levanta-se 
novamente e parte em direção à professora 
e outra vez pergunta:
 – Por que a gente vomita?
A professora discute o assunto com 
a turma, mas não explora o tema 
proposto por Marcelo de modo mais 
acentuado. (Notas do caderno de campo 
– 21/05/2012)

Esse episódio apresenta-nos elementos 
do que estamos denominando campos de 
experiências construídos pelas crianças no 
interior da instituição de educação infantil, nos 
quais observamos uma expansão do vivido por 
uma delas, a qual desencadeia relatos e outras 
situações no grupo. O fato de Marcelo se levantar 
e aproximar-se da professora, associado a sua 
expressão de dúvida ao realizar as perguntas, é 
revelador da importância do tema vômito para 
o menino. Seus questionamentos se expressam 
em sua corporeidade ao se levantar, caminhar 
em direção à professora e cruzar seus braços 
para tentar obter uma resposta (o que, no caso, 
não ocorreu).

A situação relatada por Marcelo – de ter 
se sentido mal no ônibus – transforma-se em 
uma experiência para o grupo, uma vez que, 
quando o menino insere o elemento vômito 
na roda de conversa, o assunto do grupo muda 
para mal-estar e doenças, conforme revela o 
episódio acima.  Relatar situações vividas em 
diferentes tempos e contextos constitui-se 
em uma possibilidade frequente no ambiente 
escolar observado. Ao narrar para sua professora 
e para os colegas de turma o fato vivido por 
ele na viagem, Marcelo faz com que uma 
experiência individual se torne uma experiência 
coletiva. Nessa etapa da educação infantil, em 
que as crianças já desenvolveram e utilizam 
a linguagem oral de forma a comunicar suas 
ideias, elas tomam um lugar de sujeitos, em que 
suas experiências são internalizadas, expressas e 
divididas com os outros.

A lembrança da ânsia de vômito faz com 
que o menino mobilize a memória para sua 
narração no momento da roda de conversa. A 
postura do garoto nesse episódio, como se pode 
observar nas duas fotografias a seguir, torna 
mais forte sua indagação, evidenciando que ele 
pergunta à professora “de corpo inteiro”.

Figura 9 Marcelo pergunta à professora

Fonte: filmagens de campo

Figura 10- Marcelo insiste em respostas com a professora

Fonte: filmagens de campo

Percebemos que as crianças ajustam 
vivências anteriores àquelas ocorridas na 
UMEI, também às situações que elas preveem ou 
desejam viver em momentos futuros. As ações 
das crianças, ao mesmo tempo em que dão 
origem aos campos de experiência, também se 
configuram como resultantes da combinação 
das experiências. Com isso, queremos enfatizar 
que a construção de campos de experiência 
com base nas ações sociais das crianças as 
leva a construírem novas ações dentro do 
grupo de pares. Isso porque os/as pequenos/
as combinam experiências passadas e as que 
vislumbram no futuro com o que é vivido 
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no tempo presente pelas mesmas. O episódio 
abaixo expressa esse sentido:

As crianças chegam de manhã e, como 
de costume, logo que entram, retiram 
prontamente suas agendas das mochilas e 
colocam-nas sobre a mesa da professora. 
Assim que o fazem, sentam-se e vão 
brincar nas mesinhas de Lego. A professora 
Mariane está encapando uma caixa de 
papelão e, devido a isso, presta pouca 
atenção às crianças. Em dado momento, 
um grupo de crianças (Carina, Guilherme, 
Patrícia e Brenda) que brincava em uma 
das mesas inicia uma conversa. Patrícia 
começa o diálogo argumentando com os 
colegas:
 – Eu estou doida pra entrar de férias! Nas 
férias, eu vou viajar!
 – Pra onde? – interpela Guilherme.
 – Vou pra casa da minha avó! Lá é muito 
divertido! Eu brinco um tantão, vejo meus 
primos, é muito bom! – responde Patrícia.
 – Minha avó mora perto de casa! É a 
mãe do meu pai! Mas não precisa viajar! – 
acrescenta Brenda.
 – A minha avó também! – responde 
Guilherme.
Brenda se levanta, vai até a caixa 
de brinquedos e pega um prato de 
plástico. Retorna e pede aos amigos que 
enfileirem as cadeiras para começarem 
a brincar de ônibus. As outras crianças, 
ao verem a organização dos colegas, 
acrescentam novas cadeiras e envolvem-
-se na brincadeira de viajar de ônibus. 
A professora não vê a organização das 
crianças e continua a embalar a caixa de 
papelão. (Extraído das filmagens de campo 
– 08/06/2012).

O fato de Patrícia estar “doida pra entrar 
de férias” para visitar a casa de sua avó faz 
com que a menina se lembre de outras vezes 
em que realizou essa viagem. Essa narrativa 
desencadeia nas outras crianças uma reflexão 

sobre a proximidade entre as suas residências 
e as de seus avós, como bem afirma Brenda ao 
dizer: “Minha avó mora perto de casa! É a mãe 
do meu pai! Mas não precisa viajar”. Percebe-
-se que – tanto nesse episódio quanto naquele 
em que Marcelo busca atribuir sentido a uma 
experiência vivida anteriormente – memória 
e narração são aspectos mediante os quais as 
crianças transformam a experiência individual 
em uma experiência coletiva para o grupo de 
crianças.

Brenda, na impossibilidade de realizar 
uma viagem até a casa de sua avó, uma vez que 
esta reside próxima à casa da neta, propõe-se 
a realizá-la em forma de brincadeira, quando 
sugere às crianças enfileirar as cadeiras 
simbolizando um ônibus. As demais crianças 
enriquecem o enredo quando se envolvem 
na ação desencadeada pelo grupo (Carina, 
Guilherme, Patrícia e Brenda). O entrave entre a 
experiência da menina que viaja e a da menina 
que não o faz para visitar a casa dos avós é 
o detonador para as crianças construírem um 
novo enredo para as brincadeiras; isso devido 
à adesão de Brenda e das demais crianças 
envolvidas no episódio às situações (passadas, 
presente e futuras) vivenciadas por elas.

Figura 11-  As crianças conversando sobre a viagem à casa 
dos avós. 

Fonte: filmagens de campo

Percebemos que a experiência de Patrícia 
motiva Brenda a realizar a construção de uma 
brincadeira (viajar de ônibus para a casa da 
avó). A menina organiza todo o ambiente e só 
depois comunica às outras crianças do grupo. 
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Sua corporeidade revela muito da experiência 
ao se levantar, buscar o prato que serviu de 
volante na caixa de brinquedos e organizar 
as cadeiras para construir o ônibus. Coutinho 
(2012, p. 242) fala-nos da importância de se 
considerar o corpo das crianças como local de 
inscrição do verbo, isto é, “como componente da 
ação social” e compreende a corporeidade das 
crianças como lócus da experiência subjetiva 
vivida. No mesmo sentido, Buss-Simão (2012, p. 
270) enfatiza que “o corpo está na base de toda 
experiência social das crianças e na construção 
de suas relações”.

Considerações finais

As crianças, na instituição de educação 
infantil, estabelecem uma conexão com 
experiências vividas fora da instituição 
educativa. Essa continuidade das experiências 
vivenciadas na instituição de educação 
infantil com as experiências extraescolares 
pode ocorrer tanto com situações anteriores 
quanto com possíveis experiências posteriores 
àquelas vivenciadas no interior da UMEI, o que 
denota uma expansão relacional e temporal das 
mesmas. As situações observadas indicam que 
as crianças empenham-se em extrair um sentido 
mais profundo de suas experiências pessoais.

As crianças, no contexto observado, 
demonstraram agir de modo a introduzir nas 
relações entre elas e com as professoras seus 
interesses e indagações. Ao mesmo tempo, 
evidenciam orientar-se pelas ações e narrativas 
dos colegas, o que permite identificar que elas de 
fato se encontram em relações sociais no interior 
das quais constroem os sentidos de suas ações. 
Elas mobilizam, nesse ambiente, tanto a memória 
afetiva quanto o desejo de expressar e receber 
afeto, as lembranças alegres e as dolorosas 
e – em um trabalho (componente essencial da 
experiência social) – inserem-nas na experiência 
do grupo, articulando–as com competência 

às lógicas instituídas pela professora. Dessa 
forma, elas integram-se às atividades propostas 
pela professora e, ao mesmo tempo, afastam-
se de seus objetivos iniciais, conferindo outros 
sentidos para as situações.

Assim, consideramos que o movimento 
atual de compreender as crianças menos pelas 
suas faltas do que pela sua positividade e 
agência na cena social – seja da perspectiva da 
consideração de que produzem culturas, seja 
por meio da filosofia que compreende a ação 
das crianças como experiência densa, revelando 
a construção de uma narrativa ou da sua 
inscrição, por meio da análise sociológica, como 
ator social – encontra ressonância nas situações 
observadas e descritas, tanto quanto se pode 
descrever, em termos adultos, a experiência 
infantil. Ao mesmo tempo, consideramos 
importante enfatizar – tanto quanto a agência 
das crianças – que a instituição educacional 
acolhe crianças sob os cuidados dos adultos 
educadores, cabendo a eles a responsabilidade 
pela regulação das relações e ações nesse 
ambiente. Com isso, afirmamos o desejo e a 
busca por construir uma escola democrática e 
que se constitua em espaço de expressão das 
crianças e reconhecemos sua capacidade de 
ação social em um contexto no qual os adultos 
são os outros dessas ações e relações e, nessa 
condição, são os responsáveis por elas.

Consideramos que a explicitação e 
compreensão das experiências das crianças no 
ambiente da educação infantil é importante 
para o processo de sensibilização dos/as 
profissionais e pesquisadores/as da infância 
e da educação infantil no que concerne à 
alteridade das crianças. Essa sensibilização 
pode repercutir positivamente na organização 
e no planejamento de ações educativas que 
tenham como eixo as próprias crianças e as 
especificidades que envolvem seus processos 
de constituição como seres humanos (BUSS-
SIMÃO, 2012).
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A gestão acadêmica da pós-graduação lato sensu: o 
papel do coordenador para a qualidade dos cursos

Marília FonsecaI

Dirce Mendes da FonsecaI

Resumo

O texto tem com o foco de análise o papel e a concepção dos cursos 
de pós-graduação lato sensu a partir de sua contextualização e 
dos marcos regulatórios. Destaca a função acadêmica atribuída às 
instituições de ensino e aos gestores, com vistas a refletir sobre as 
funções políticas, administrativas e pedagógicas de coordenadores 
de cursos de pós-graduação, com especial destaque para os cursos 
lato sensu. O referencial metodológico utilizado tomou como base 
os pareceres, as resoluções e portarias emitidas pelo Ministério 
da Educação (MEC) e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 
a partir dos anos 1960. Examinou, ainda, a literatura voltada 
para a análise crítica sobre a normatização dos cursos.  O artigo 
reflete sobre a contração do financiamento da educação superior 
na década de 1990, o que facilitou o aumento expressivo de 
instituições privadas e, particularmente, a proliferação de cursos 
lato sensu, entre eles, os cursos corporativos oferecidos por 
instituições públicas. Essa ocorrência, somada à inexistência de 
regulamentação para a oferta, traz riscos para a qualidade desses 
cursos. O texto evoca as responsabilidades de coordenadores 
e gestores de cursos pela garantia da qualidade dos cursos, 
intensificando a interlocução entre teoria e prática, a articulação 
entre conteúdos e o mundo do trabalho, e, essencialmente, a 
dimensão formativa do aluno, que supõe prepará-lo para o 
exercício da ética e da cidadania em quaisquer das dimensões 
sociais em que venha a inserir-se no futuro.
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The academic management of lato sensu graduate 
education: The role of the coordinator for the quality of the 
courses

Marília FonsecaI

Dirce Mendes da FonsecaI

Abstract

This article analyzes the role and concept of lato sensu graduate 
courses, looking at them in context, and according to regulatory 
frameworks. It highlights the academic role assigned to educational 
institutions and managers, reflecting carefully on political, 
administrative and educational roles of the coordinators of graduate 
courses, with special attention to lato sensu courses. Its methodology 
has used the recommendations, normative resolutions and decrees 
issued by the Ministry of Education (MEC) and the National Council 
of Education, since the 1960s. It also examines literature on the 
critical analysis of course normative standards, and reflects on the 
reduced funding of higher education in the 1990s, which has led to 
a significant increase in private institutions, and especially to the 
increase in lato sensu courses, including corporate courses offered 
by public institutions. This and the lack of regulation of course 
offers bring risks to the quality of those courses. Course coordinators 
and managers are responsible for guaranteeing course quality by 
encouraging the interlocution between theory and practice, the 
articulation between content and the world of work, and mainly 
the formative dimension of students, who should be educated to 
exercise ethics and citizenship in any social dimension they might 
be involved with in the future.
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Introdução

A partir da década de 1990, houve ace-
lerado aumento dos cursos de especialização 
nas modalidades stricto e lato sensu. Diante da 
nova conjuntura do mercado de trabalho com 
forte influência do processo de globalização e da 
permanente necessidade de capacitação técnico-
-profissional dele decorrente, as instituições de 
ensino públicas e privadas passaram a desenvol-
ver atividades de capacitação em todas as áreas 
do conhecimento, utilizando-se largamente dos 
cursos de pós-graduação lato sensu. Esse processo 
foi facilitado a partir de 1995 pela decisão do go-
verno vigente de dar flexibilidade às normas para 
criação de cursos e instituições de nível superior 
(centros universitários ou instituições isoladas).

Tal orientação foi apoiada pelo então 
Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, 
o que abriu caminho para o aumento signifi-
cativo de instituições privadas. Ao se referir 
à política de avaliação e expansão do ensino 
superior, o ministro argumentava que as limi-
tações orçamentárias impediam a ampliação e 
diversificação da esfera pública, o que gerou 
dependência da oferta da iniciativa privada 
(SOUZA, 1999).

Os diferentes níveis e modalidades de 
cursos de pós-graduação – lato sensu, stricto 
sensu e mestrado acadêmico ou profissional – 
têm objetivos e características diferentes, que 
exigem múltiplas atividades do coordenador de 
curso. Uma delas é, sem duvida, comum a to-
dos os coordenadores: a função tridimensional 
de coordenador, professor-pesquisador e gestor. 
Essa atuação complexa relaciona a docência 
com a pesquisa, formando com esta um amál-
gama que promove a produção de conhecimen-
tos em lugar de sua mera reprodução.

Por se tratar de modalidade que perdura 
ao longo da vida, os cursos de especialização 
stricto e lato sensu não se restringem à dimensão 
pragmática de preparação direta para o trabalho 
ou para ascensão na carreira, como vem sendo 
costumeiramente compreendido pelo senso 
comum. A dimensão formativa do educando 
é requisito fundamental para a qualidade dos 

cursos, na medida em que prepara o indivíduo 
para o exercício da cidadania, que transcende o 
limite do campo profissional.

A oferta dos cursos requer, pois, por 
parte da instituição que os oferece, observar o 
rigor acadêmico, como forma de preservar a sua 
qualidade. Um dos requisitos mais importantes é 
a gestão dos cursos e, no contexto do presente 
artigo, ressalta-se mais especificamente a função 
do coordenador. No entanto, a partir do final 
dos anos 1990, esses cursos, embora conferissem 
certificação de especialização, foram sendo 
negligenciados pela normatização e pelo processo 
de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Os estudos empíricos e ensaios críticos so-
bre o tema evidenciam o peso da gestão institucio-
nal para a qualidade dos cursos lato sensu. Em seu 
estudo de mestrado, Silva (2008) analisou a expe-
riência de duas universidades do Distrito Federal 
no período de 2003 a 2006 (uma pública e outra 
privada/confessional). Ambas ofereceram cursos 
de formação e aperfeiçoamento, levando em conta 
o interesse dos profissionais, das empresas e das 
instituições. Embora o objetivo central dos cursos 
fosse voltado para o trabalho, foram desenvolvidos 
elementos de valorização da ética, tanto no plano 
da formação quanto no plano do exercício profis-
sional. Fica patente, pois, que os gestores de cursos 
lato sensu contam com graus de liberdade para fa-
zer escolhas no sentido de suplantar a limitação 
pragmática de cursos profissionalizantes.

Costa (2010) analisou cursos de pós-
-graduação lato sensu oferecidos pelo Centro 
de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento 
da Câmara dos Deputados. O estudo identificou 
fatores de relevância acadêmica, tais como a 
organização de grupos de pesquisa articulados 
aos cursos, forte apoio à gestão e preparo do 
corpo docente. Um dos fatores positivos foi o 
processo de acompanhamento dos egressos, que 
apontou elementos para o contínuo aperfeiçoa-
mento dos cursos.

As experiências relatadas indicam que a 
forma como a gestão institucional organiza peda-
gógica e administrativamente os cursos faz a dife-
rença quanto à sua qualidade.  No campo especí-
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fico do presente estudo, a função do coordenador 
é o principal foco de análise. Parte-se do ponto de 
vista de que o ato de coordenar implica ativida-
des múltiplas e, portanto, é necessário ter clareza 
quanto às finalidades que residem no campo da 
política educacional do país e dos objetivos defi-
nidos pelas instituições em seu campo específico. 
O coordenador acadêmico é um ator central para a 
qualidade do curso no que toca à interlocução en-
tre teoria e prática e à articulação entre os conte-
údos disciplinares e o mundo do trabalho.  Acima 
de tudo, cabe a ele garantir a dimensão formativa 
do educando. Esse requisito remete diretamente à 
dimensão do direito individual ao conhecimento 
para compreender e ter acesso a todas as manifes-
tações da cultura humana e, ainda, para preparar 
o indivíduo para o exercício da ética e da cidada-
nia em quaisquer das dimensões sociais em que 
venha a inserir-se no futuro.

O presente texto tem como finalidade 
acrescentar algumas reflexões à literatura 
conexa, partindo do pressuposto de que os cursos 
lato sensu oferecem relevantes contribuições 
para a educação continuada, o que pode ser 
evidenciado pela crescente procura por vagas.

A gestão de cursos de 
pós-graduação: entre o pragmatismo 
e a relevância social

O processo de produção e consumo do 
conhecimento tem ocupado lugar de destaque 
nos debates do campo epistemológico. O estudo 
de Oliveira e Fonseca (2005) trata das diferentes 
proposições atinentes ao papel do conhecimen-
to na dinâmica social, que tiveram lugar a par-
tir do final do século XX. Entre essas, destaca-
-se a vertente pragmática, que confere lugar de 
destaque ao conhecimento técnico-científico 
para a inserção dos indivíduos no mercado de 
trabalho e para a competição econômica entre 
nações. Referindo-se a Harvey (1992), o estu-
do mostra que, embora o conhecimento tivesse 
sempre importância na luta competitiva, a partir 
da dinâmica econômica conhecida como globa-
lização, passou por um processo de produção 
organizada do saber, que vem adquirindo cada 

vez mais um valor comercial. Esse fato, alia-
do ao desenvolvimento das novas tecnologias 
da informação, alimenta a concorrência entre 
os diferentes países e segmentos produtivos e 
também as tendências, observáveis nos países 
mais desenvolvidos, de conectar as instituições 
de educação superior a indústrias de alta tecno-
logia. Essa é, sem dúvida, uma forma simbióti-
ca de produção de conhecimentos tecnológicos, 
capaz de garantir a atualização contínua do sa-
ber para a competitividade no mercado global.

Outra vertente leva em conta o papel do 
conhecimento em meio às diferentes configura-
ções da coletividade humana, fazendo valer a 
autonomia dos sujeitos.  Nessa acepção, o ato 
educativo aproxima-se da proposta de autorre-
flexão crítica de Adorno (1995). O autor sustenta 
que a educação profissional transcende o limite 
da instrumentalização para a adaptação ao mun-
do competitivo. Como este privilegia os mais po-
derosos e mais aptos, a proposta de Adorno é 
preparar o indivíduo para a prática da autono-
mia, no sentido de fazê-lo senhor de seu próprio 
entendimento sobre o mundo e, portanto, senhor 
de si mesmo no âmago do mercado competitivo.

A tendência pragmática inerente ao pro-
cesso de globalização repercutiu na Reforma do 
Aparelho do Estado (BRASIL/MARE, 1995). A 
administração pública adotou um modelo ge-
rencial com o objetivo de imprimir eficiência ao 
desempenho do Estado, tornando-o mais com-
patível com a atual fase do capitalismo compe-
titivo. A educação foi um dos setores diretamen-
te atingidos pela reforma. O financiamento da 
educação superior pública sofreu uma contração 
significativa, o que gerou oportunidade para o 
aumento expressivo de instituições privadas. 
O estudo de Moraes (2010) argumenta que esse 
fato, aliado à política de redução do financia-
mento estatal, incitou a proliferação de cursos 
lato sensu, geradores de receitas adicionais, tan-
to nas instituições privadas como na esfera pú-
blica. Essa circunstância contribuiu para que a 
oferta de cursos por instituições privadas supris-
se as demandas imediatas do mercado. Ressalte-
-se ainda que grande parte dos cursos de espe-
cialização oferecidos por universidades públicas 
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é paga. Isso gerou um viés privatizante nessas 
instituições, ferindo o princípio da gratuidade do 
ensino superior público.

Alguns cursos passaram a ser oferecidos 
na modalidade corporativa. Dentre eles, inscre-
vem-se os mestrados de cunho profissionalizan-
te (stricto sensu) para o ramo de executivos e 
de negócios (MBAs). No setor público, existem 
as chamadas escolas de governo, entre elas: o 
Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), criado em 
1997 como um centro de estudos dedicado a 
qualificar os servidores do Senado Federal para 
o exercício de suas funções; a Universidade do 
Legislativo Brasileiro (UNILEGIS), criada pelo 
Senado em 2001, com o objetivo de contribuir 
com o processo de integração e modernização 
dos parlamentos brasileiros, nas esferas federal, 
estadual e municipal. O Instituto Superior do 
Ministério Público, localizado no Rio de Janeiro, 
é uma entidade civil sem fins lucrativos, mantida 
pela Associação do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (AMPERJ). Tem por objetivo a 
realização de atividades visando a desenvolver e 
incentivar estudos, pesquisas e trabalhos sobre 
os aspectos institucionais, funcionais e culturais 
da atuação do Ministério Público (MP). Seu car-
ro-chefe é a oferta de cursos de extensão, aper-
feiçoamento e pós-graduação certificados pelo 
Ministério da Educação (MEC)1.

A Escola Nacional de Administração 
Pública (ENAP) é uma instituição do poder exe-
cutivo que oferece formação e aperfeiçoamen-
to em administração pública para servidores 
públicos federais. Vinculada ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, foi cria-
da em 1986 (BRASIL/MPOG, 2002). Nos anos 
1990, dedicou-se a formar quadros técnicos 
para o serviço público, em atendimento às de-
mandas da reforma administrativa então em 
curso, sob a coordenação do ministro Bresser 
Pereira (BRASIL/MARE, 1995). A intenção 
declarada, segundo Nunes (1998, p. 20), era 
“aproximar a forma de gestão das instituições 
públicas (referidas como agências executivas) à 

1- As informações sobre os cursos oferecidos pelo Senado federal encontram-
se no site <www.12.senadoilb/br/>. Acesso em agosto de 2014. Ver também:  
<http://www.amperj.org.br/ismp/>. Acesso em setembro de 2014.

forma de gestão das instituições privadas com-
petitivas”. Ante tal perspectiva, o conhecimento 
disseminado por meio dos seus cursos não po-
deria servir a outro objetivo que não fosse o da 
capacitação em serviço, delimitada por marcos 
ideológicos da Reforma do Estado. Tendo como 
princípio a eficiência dos funcionários em sua 
atuação profissional, a gestão de instituições 
públicas passou a ter importância fundamental 
como um dos elementos para alcançar os parâ-
metros de qualidade do serviço público requeri-
dos pela reforma, sob o desígnio da eficiência e 
da competitividade2.

Outros parâmetros de qualidade dos cursos 
de pós-graduação, em todas as suas modalida-
des, foram estabelecidos nos marcos regulatórios 
do Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 
2005-2010 (BRASIL/MEC/CAPES, 2005). Como 
um de seus objetivos fundamentais, o Plano dis-
põe que os cursos de especialização façam parte 
do sistema de pós-graduação. Pretende também 
que esse sistema seja expandido, com a devida 
capacitação do corpo docente, tanto para os cur-
sos stricto sensu quanto para os de lato sensu, 
compreendendo a especialização de profissionais 
para o mercado de trabalho público e privado 
(incluindo-se aqui a capacitação de professores 
para os níveis básico e superior de ensino), além 
da formação de técnicos e pesquisadores para 
empresas públicas e privadas.

Não há dúvida de que tais esforços para 
o aperfeiçoamento da pós-graduação tenham 
respondido prioritariamente aos apelos dos 
mercados profissionais onde o conhecimento 
tem importância ímpar no sentido de preparar 
o indivíduo para a nova conformação do campo 

2- Tais instituições fazem parte de rede nacional composta de 203 
instituições governamentais, com diferentes trajetórias e formatos, da qual 
participam: escolas de governo propriamente ditas, centros de treinamento 
e capacitação, universidades corporativas, secretarias de administração 
de estados e de municípios, entre outras.  Algumas dessas instituições 
foram criadas em meados do século passado, mas a grande maioria 
possui histórico de constituição mais recente, surgindo após o processo de 
redemocratização do país e a edição da Constituição Federal de 1988. As 
instituições estão assim distribuídas: 61 de nível federal (30%), 94 de nível 
estadual (46%) e 48 de nível municipal (24%). Cerca de 70% são vinculadas 
ao Poder Executivo, enquanto que as demais aparecem distribuídas entre 
os Poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público. A relação 
das instituições participantes pode ser acessada em: <http://www2.enap.
gov.br/rede_escolas/>.
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do trabalho. No entanto, os cursos de pós- 
-graduação lato sensu não receberam o mesmo 
cuidado por parte da política educacional e do 
já citado Plano Nacional de Pós-Graduação 
2005-2010 (BRASIL/MEC/CAPES, 2010). Prova 
é que, nos planos subsequentes, os mesmos 
foram contemplados no campo regulatório e 
avaliativo da Capes.

O Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-
2020 também se limita a regulamentar os cursos 
stricto sensu. É evidente que essa modalidade tem 
uma função fundamental no desenvolvimento 
técnico-profissional e a Capes, como agência de 
fomento, tem exercido um papel relevante para 
resguardar a qualidade dos cursos. Não se preten-
de aqui comparar o lato sensu com o stricto sensu, 
visto que são dimensões diferenciadas. O objetivo 
é chamar a atenção para a necessidade de requali-
ficar esse nível de ensino, que historicamente tem 
dado relevante contribuição à qualificação técni-
co-profissional dos indivíduos que ingressam nos 
setores público e privado. A requalificação impli-
ca redefinir a concepção dos cursos e a forma de 
supervisão dos órgãos competentes responsáveis 
pelo credenciamento e avaliação das instituições 
de ensino. Em especial, é preciso estabelecer quais 
instituições possuem condições acadêmicas para 
ofertá-los, notadamente a partir da avaliação do 
corpo docente.

A pós-graduação lato sensu no 
contexto do marco regulatório 
brasileiro: 1951-2014

Os cursos de especialização tiveram um 
papel importante na formação de professores de 
nível superior. A criação, pela Capes, do Decreto 
nº 29.741/1951 tinha por objetivo “assegurar a 
existência de pessoal especializado e quantidade 
e qualidade suficientes para atender as necessi-
dades dos empreendimentos públicos e privados 
que visam ao desenvolvimento do país” (BRASIL, 
1951). Uma das iniciativas mais importantes foi 
a contratação de professores visitantes estran-
geiros, que tinham como uma de suas funções a 
realização de atividades em cursos de aperfeiçoa-
mento e de especialização para capacitar profes-

sores brasileiros. Nesse período, os cursos de pós-
-graduação foram regulamentados pelo Parecer 
nº 977/1965 da Capes, que os qualificou como 
pós-graduação stricto e lato sensu. A partir de en-
tão, estes últimos passaram a ser regulamentados 
pela Resolução nº 12 do Ministério da Educação 
(MEC) / Conselho Nacional de Educação (CNE), 
de dezembro de 1983. A Resolução focalizava a 
formação didático-pedagógica, considerando que 
a maioria desses cursos destinava-se à formação 
e atualização de professores do ensino superior. 
Exigia-se pelo menos 85% de presença e nota 7 
(sete) de desempenho acadêmico. A pós-gradua-
ção lato sensu esteve sob a supervisão da Capes 
até 1991, quando lhe foi atribuída a elaboração do 
Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG).

À medida que se consolidavam os cursos 
de mestrado e doutorado, a pós-graduação lato 
sensu foi perdendo espaço no quesito formação 
de professores, e  paulatinamente a oferta e 
os critérios de qualidade tornaram-se mais 
flexíveis. Prova é que a atual Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996, art. 66) determina que os cursos 
de formação para o exercício do magistério 
superior sejam preferencialmente ofertados 
pelos programas de mestrado e doutorado.

Apesar dessa contratura no campo legis-
lativo, os cursos lato sensu continuaram a ocupar 
espaço importante, considerando a sua crescente 
oferta em instituições públicas e principalmente 
privadas. O Conselho Nacional de Educação, pela 
Resolução Câmara da Educação Superior/CNE de 
3 de outubro de 1999, determinou que tais cursos 
ficassem sujeitos à avaliação da Capes. No entan-
to, esses cursos, embora conferissem certificação 
de especialização, foram sendo negligenciados 
pela normatização e pelo processo de avaliação 
da Capes, que diminuiu inclusive a exigência de 
qualificação do corpo docente para atuar em tais 
cursos. Segundo a citada Resolução, podem le-
cionar profissionais de alta competência e expe-
riência em áreas específicas do curso, desde que 
aprovados pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, no 
caso das universidades e centros universitários, ou 
pelo colegiado equivalente, no caso das demais 
instituições de ensino superior.
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Posteriormente, a Resolução nº 1 CNE/
CES (2001) não mencionou a Capes como órgão 
responsável pela avaliação da especialização. 
Revela-se um paradoxo o fato de que, na me-
dida em que o país se fortalece na qualificação 
de mestres e de doutores, o nível de exigência 
de qualificação para lecionar nos cursos de pós-
-graduação lato sensu fica mais flexível. Tal fato 
pode ser explicado, em parte, pela pressão e ex-
pansão do campo privado, que guarda a maior 
oferta desses cursos, e que tem um número me-
nor de professores com titulação de mestres e 
doutores. Não obstante, a Resolução dispõe que 
o corpo docente da pós-graduação deverá ser 
constituído de, pelo menos, 50% de professores 
com a titulação de mestre ou de doutor. Sobre 
essa questão, Pilatti (2006) adverte sobre as dis-
torções na oferta desses cursos. O que chama a 
atenção na fala a seguir é o fato de que algumas 
instituições se utilizam de entidades intermedi-
árias não qualificadas para ministrarem cursos 
de especialização, presenciais ou a distância. 
Segundo o autor, esse fato sinalizava uma forma 
de terceirização na oferta de cursos:

A flexibilidade das normas vigentes, per-
mitindo que instituições credenciadas 
ofereçam especializações fora do seu mu-
nicípio sede ou de sua unidade federada, 
segundo alguns, tem levado a algumas dis-
torções. Com frequência, estudantes e ins-
tituições questionam o fato de instituições 
utilizarem entidades intermediárias não 
qualificadas para viabilizarem a oferta de 
cursos de especializações presenciais ou a 
distância. Alguns Conselhos Estaduais de 
Educação ou mesmo organizações diver-
sas, órgãos públicos e empresas também 
têm manifestado preocupação quanto à 
validade de cursos de especialização de 
qualidade questionável oferecidos daquela 
forma. (PILATTI, 2006, p. 22).

Em consequência da flexibilidade da 
legislação reguladora ao longo dos anos, várias 
informações negativas chegaram ao Ministério da 
Educação. Assim, motivado por denúncias pontuais 

que revelavam irregularidades na oferta desses 
cursos, o ministro da Educação instituiu, em 2004, 
uma Comissão Especial de Acompanhamento e 
Verificação, integrada pela Secretaria de Educação 
Superior (SESU) e o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 
para acompanhar e verificar a exatidão do 
cumprimento das disposições da Resolução CES/
CNE n° 1, de 2001, referente aos cursos de pós- 
-graduação lato sensu oferecidos por instituições de 
ensino superior ou por instituições especialmente 
credenciadas para atuar nesse nível educacional, 
na modalidade presencial e a distância, bem 
como oferecer sugestões de procedimentos que 
possibilitassem o aprimoramento das ações de 
supervisão desses cursos.

A Comissão detinha poderes para fiscali-
zar a abertura de cursos e o funcionamento dos 
mesmos. Por meio da Portaria nº 1.180, de 6 de 
maio de 2004, o ministro da Educação alertava:

Vamos dar um basta à desregulação que 
permitiu a proliferação de cursos de pós-
graduação sem qualidade em todo o país. 
Com ações como esta, queremos aprimorar 
a qualidade da educação no Brasil. Por isso, 
não podemos aceitar anarquia no ensino da 
pós-graduação no Brasil. (BRASIL, 2004, p. 9).

Como consequência da portaria do minis-
tro, a Comissão elaborou um roteiro de projeto 
pedagógico, contendo os seguintes elementos re-
ferenciais: nome do curso e área de conhecimen-
to; histórico da instituição; objetivos do curso; 
público-alvo; concepção do programa; coorde-
nação; carga horária; período e periodicidade; 
conteúdo programático; corpo docente; metodo-
logia; interdisciplinaridade; atividades comple-
mentares; tecnologia; infraestrutura física; crité-
rios de seleção; sistema de avaliação; controle de 
frequência; trabalho de conclusão; indicadores 
de desempenho; certificação; relatório circuns-
tanciado e roteiro do projeto pedagógico.

Em 2005, como resultado das citadas 
deliberações, todos os cursos de pós-graduação 
lato sensu foram registrados no MEC. De acordo 
com os dados do Censo da Educação Superior 
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(BRASIL/MEC, 2009; 2012), 127 instituições 
públicas e 716 instituições privadas ofereciam 
esses cursos. Em 2012, pelos dados do mesmo 
Censo, o setor público já contava com 304 
instituições e o setor privado, com 2.112 para a 
oferta dos cursos. A partir daí, a Comissão foi 
extinta, sendo que nem a SESU nem o INEP 
deram continuidade ao acompanhamento dos 
cursos. Como consequência, o Censo da Educação 
não disponibilizou novos dados sobre o número 
de cursos de pós-graduação lato sensu e nem 
sobre os alunos formados. Essa ausência de 
informações constitui uma lacuna significativa 
no sistema de avaliação e de acompanhamento 
dos cursos por parte do Ministério da Educação e 
do Conselho Nacional de Educação.

Em 2007, a Resolução nº 1 do CES/CNE 
(2007) apresentou algumas alterações para o 
funcionamento de cursos de pós-graduação. 
Entre elas, excluiu os cursos de aperfeiçoamento 
da categoria de cursos de pós-graduação. A 
qualificação do corpo docente dos cursos de 
especialização foi definida no inciso IV, e ficou 
mais flexível ainda:

[...] o corpo docente de cursos de pós-
-graduação lato sensu em nível de 
capacidade técnico-profissional, sendo que 
cinquenta por cento destes, pelo menos, 
deverão apresentar titulação de mestre ou 
de doutor, obtida em programas de pós-
graduação stricto sensu, reconhecidos pelo 
Ministério da Educação.

Fica evidente que a Resolução deixa 
uma lacuna referente à metade do corpo 
docente, deixando a critério das instituições e, 
em especial, do coordenador do curso definir 
a titulação, o que permite inclusive que haja 
professores apenas com graduação lecionando 
em cursos de pós-graduação lato sensu, sem 
ferir a Resolução.

A flexibilidade pode ter comprometido 
em larga escala a qualidade dos cursos de 
pós-graduação lato sensu. Tanto é assim que 
a Resolução nº 7/2011, do CNE/CES, no artigo 
1º, estabelece a extinção da possibilidade de 

credenciamento de instituições não educacionais 
para a oferta de cursos de especialização 
nas modalidades de educação presencial e a 
distância. Tal fato representou uma iniciativa de 
regulação com vistas a preservar uma qualidade 
mínima nos cursos.

Para a elaboração do novo PNPG 2011-
2020, a Capes instituiu a Comissão Especial 
de Acompanhamento da Agenda Nacional de 
Pesquisa, pela Portaria nº 106, de 17 de ju-
lho de 2012, com o objetivo de acompanhar 
e monitorar a implantação do PNPG (CAPES, 
2013), além de coordenar a elaboração da 
Agenda Nacional de Pesquisa. A Comissão 
é composta de representantes de órgãos 
como: o Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI); o Conselho Nacional de 
Educação (CNE); a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI); a Associação Nacional dos Pós- 
-Graduandos (ANPG); a Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF); o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq); e a Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), entre outros.  O relatório apresentado 
compõe-se, entre outras partes, de recomenda-
ções acerca dos temas: avaliação, inovação, in-
ternacionalização, redes e associações, interdis-
ciplinaridade e multidisciplinaridade. Pelo que 
se depreende do relatório, os cursos lato sensu 
não foram incluídos no PNPG 2011-2020.

Apesar das parcas iniciativas reguladoras 
do CNE, os cursos continuam se expandindo de 
forma acelerada e sem acompanhamento e su-
pervisão dos órgãos competentes. Além disso, 
algumas instituições vêm desconsiderando as 
normas mínimas para a sua oferta e para a ga-
rantia de qualidade. Em face disso, a Secretaria 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
do Ministério da Educação (SERES/MEC) decidiu 
realizar um novo Cadastro Nacional. A Resolução 
de 2014 (MEC/CNA/CES, 2014) instituiu o cadas-
tro de oferta de pós-graduação lato sensu (pre-
sencial e a distância) para todas as instituições 
credenciadas no Sistema Federal de Ensino. Entre 
as principais determinações incluem-se a obriga-
toriedade, entre outras, de fornecer dados sobre 
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o corpo docente, nome do coordenador, número 
de vagas e periodicidade dos cursos. A Resolução 
estabelece, ainda, prazo para cumprimento, pelas 
instituições de educação superior, das exigências 
impostas, bem como a sistemática de atualização 
e coleta futura de dados. Tal iniciativa do MEC 
tem o objetivo de aferir a dimensão e a qualidade 
dos cursos de especialização lato sensu para, a 
partir dessa verificação, propor políticas e regu-
lamentações necessárias para qualificar a oferta 
desses cursos.

A iniciativa atesta a sua importância em 
virtude da expansão dos cursos lato sensu vol-
tados para a capacitação de professores de todos 
os níveis de ensino, notadamente dos níveis fun-
damental e médio. Tal fato foi comprovado pela 
recente atuação das autoras do presente texto na 
coordenação de cursos lato sensu, os quais atraí-
ram significativa parcela de professores, seja pela 
capacitação em si, seja pela exigência de creden-
ciamento para ascensão na carreira. Confirma-
se, pois, a necessidade de regulação mais rigo-
rosa por parte do MEC/CNE/CES, especialmente 
no tocante aos critérios de abertura e oferta dos 
cursos, particularmente no campo privado. Esta 
seria uma medida visando a descaracterizar a pe-
culiaridade meramente mercadológica de alguns 
cursos e a garantir a qualidade dos mesmos.

Por meio da Portaria Normativa nº 17, de 
28 de dezembro de 2009, a Capes criou o mes-
trado profissional, com a finalidade de aprimo-
rar a formação técnico-profissional avançada. 
Diferente dos mestrados tradicionais, a inten-
ção é que os estudantes tenham aulas não só 
com bons mestres, mas também com profissio-
nais reconhecidos pelo mercado. Verificou-se 
a necessidade de fortalecer a capacitação e o 
treinamento de pesquisadores e profissionais 
para aumentar a capacidade de geração, uso e 
difusão do conhecimento científico no processo 
produtivo, inclusive para estimular a criação de 
novas tecnologias. A intenção, depois da regu-
larização dos mestrados profissionais, é aumen-
tar a oferta desses cursos nos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia. Até meados 
de 2014, 573 cursos de mestrado profissional já 
haviam sido autorizados.

A partir da criação desses cursos, a 
especialização lato sensu começou a perder espaço 
no sistema de acompanhamento e avaliação da 
pós-graduação. No entanto, a proliferação dos 
cursos, notadamente no âmbito privado, deveria 
merecer a atenção dos órgãos competentes no 
sentido de garantir a sua qualidade.

Como contribuição ao resgate da pós-
-graduação lato sensu, algumas considerações 
serão apresentadas a seguir acerca da impor-
tância da gestão pedagógica e institucional des-
ses cursos.

O coordenador de curso 
como gestor administrativo e 
pedagógico: em pauta a qualidade 
dos cursos lato sensu

Tendo em vista as múltiplas exigências 
para garantir a qualidade dos cursos de pós-gra-
duação, Franco (2002) elaborou uma proposta 
para orientar a atuação dos coordenadores, a 
qual, a seu ver, é a principal referência para o 
desenvolvimento da gestão pedagógica do pro-
jeto acadêmico e para a interlocução entre teoria 
e prática, entre conteúdos e mercado potencial 
de trabalho. Para tanto, o autor recomenda que a 
função primeira do coordenador seja a de gestor 
pedagógico do curso, que abrange vários requi-
sitos de cunho político, gerencial, pedagógico-
-acadêmico, político e institucional.

A função do coordenador inclui algumas 
atribuições que Franco (2002) denomina 
gerenciais, como a supervisão das instalações 
físicas e materiais, compreendendo salas de aula, 
acervo bibliográfico, auditórios, laboratórios 
e equipamentos, para utilização de alunos e 
docentes, além da supervisão sistemática da 
melhor ocupação dos espaços e utilização dos 
equipamentos e materiais de trabalho, incluindo 
o uso de sofisticadas tecnologias.

Não obstante o reconhecimento da impor-
tância dessas atribuições, as funções acadêmicas 
destacam-se como o centro das atenções de um 
coordenador de curso. Sua realização plena de-
pende diretamente do projeto político-pedagógi-
co, entendido como o instrumento definidor do 
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papel social da instituição. Centra-se no ensino, 
mas vincula-se estreitamente aos processos de 
pesquisa e extensão, tendo como referência o 
Plano Nacional de Graduação (FÓRUM, 2004). 
Para atender ao caráter plural e à identidade de 
cada instituição, o Plano propõe que o projeto 
pedagógico institucional e dos cursos de gradu-
ação e de pós-graduação considere a sua dimen-
são geral e específica. Para expressar a dimensão 
global do Projeto Político Pedagógico (PPP), é 
necessário reconhecer as demandas sociais, eco-
nômicas e políticas esperadas da universidade 
brasileira, advindas da Constituição Federal, da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) e dos Planos Nacionais de Educação em 
vigência, bem como dos movimentos sociais e 
das demandas do mercado.

Em sua dimensão específica, os cursos 
devem articular-se à vocação institucional, 
local e/ou regional das instituições de ensino 
superior (IES) que os oferecem. Entre os 
requisitos acadêmicos, é desejável que o 
coordenador: tenha formação de mestrado 
e/ou doutorado; seja do corpo docente da 
instituição e esteja inserido nas atividades de 
ensino e pesquisa.  Além disso, é necessária 
a experiência do coordenador no campo da 
gestão institucional para fazer com que o curso 
seja efetivamente desenvolvido em toda a sua 
capacidade acadêmica.

Franco (2002) apresenta algumas funções 
requeridas para a atuação do coordenador de 
curso. A primeira é a função acadêmica, que 
constitui o núcleo central do curso e que deve 
ser exercida juntamente com o corpo docente 
para permitir que, cada vez mais, as atividades 
pedagógicas tenham de fato um sentido 
formativo. Para tanto, a seleção docente deve 
considerar aspectos importantes, que dizem 
respeito ao estabelecimento de critérios para 
a indicação de professores, notadamente 
quanto à sua titulação e qualificação. A função 
acadêmica supõe, ainda, a construção do 
projeto pedagógico do curso, a qual não pode 
prescindir da participação do corpo docente 
e discente. Portanto, a construção coletiva do 
projeto incorpora também a função política, 

visto que não se limita à definição de matrizes 
curriculares e de conteúdos disciplinares, mas 
inclui a avaliação do curso nos seus aspectos 
quantitativo e qualitativo.

Outro fator de qualidade, segundo Franco 
(2002), é o trânsito externo do coordenador, que 
inclui o reconhecimento local, regional e nacio-
nal ou até mesmo internacional que possui em 
sua área de conhecimento. Pode ser reconhecido 
pelos artigos que haja publicado, pelas conferên-
cias para as quais seja convidado a proferir, por 
sua ação no conselho profissional de sua cate-
goria, enfim, pela projeção interna e externa que 
faz do seu curso. Esta se dá de variadas formas, 
sendo que algumas podem ocorrer por iniciativa 
do próprio coordenador. Outras são mais com-
plexas e devem ser definidas no âmbito da insti-
tuição, a partir de um planejamento sistemático 
da própria gestão institucional. Como exemplos, 
é possível considerar a participação em fóruns 
acadêmicos, nacionais e internacionais, como 
seminários, congressos, conferências, ciclos de 
debates, oficinas e cursos, dentro e fora da ins-
tituição. Essa presença que o autor chama de 
representação externa permite ao coordenador 
atualizar-se continuamente.

Ainda que tais atividades tenham sua 
importância na esfera acadêmica, a qualidade 
dos cursos de pós-graduação exige outras ações 
dirigidas ao desenvolvimento profissional dos 
professores cujo suporte mais firme encontra-se 
na educação continuada. Em sua reflexão sobre 
o tema, Albuquerque e Gontijo (2010) ressaltam 
as horas dedicadas às reuniões pedagógicas, nas 
quais professores e coordenadores realizam um 
trabalho colaborativo, refletindo sobre situações 
problemáticas que emergem em sala de aula e 
traçando estratégias capazes de melhorar a 
prática docente.

Franco incorpora ainda ao papel do co-
ordenador as funções gerenciais e institucio-
nais. As primeiras implicam a responsabilidade 
pela supervisão das instalações físicas e mate-
riais, compreendendo salas de aula, bibliotecas, 
auditórios, laboratórios e equipamentos de in-
formática para utilização de alunos e docentes. 
Inscreve-se nesse item a indicação de acervo 
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bibliográfico, compreendendo a aquisição de 
livros, materiais especiais e assinatura de peri-
ódicos necessários ao desenvolvimento do cur-
so. A biblioteca de uma instituição educacional 
pode constituir-se per se em importante centro 
de atualização bibliográfica, podendo auxiliar 
o coordenador nas indicações que devam ser 
feitas para a aquisição de materiais do acervo. 
Todavia, é da responsabilidade da coordenação 
solicitar indicações dos professores, selecioná-
-las nos limites dos recursos disponíveis e cui-
dar para que ocorram realmente as aquisições 
pretendidas, assim como as renovações de assi-
naturas dos periódicos.

As funções institucionais implicam a 
tarefa de providenciar a aprovação do proje-
to pedagógico junto aos conselhos de ensino e 
pesquisa da instituição, que detêm em primeira 
instância a responsabilidade acadêmica institu-
cional pelo curso. Cabe ao coordenador conhe-
cer as normas institucionais de curso apresenta-
das pela Capes/MEC e os pareceres do Conselho 
Nacional de Educação, de modo a propor al-
terações no projeto pedagógico. Atualmente, a 
oferta de cursos ainda é regida pela Resolução 
nº 1 do CNE/CES de 2007 (BRASIL, 2007), mas 
é preciso acompanhar o desdobramento da já 
comentada Resolução de 2014 (MEC/CNA/CES, 
2014), que instituiu o cadastro de oferta de pós-
-graduação lato sensu (presencial e a distância). 
Ainda que o apelo seja dirigido inicialmente às 
instituições credenciadas no Sistema Federal 
de Ensino, é de se supor que o Ministério da 
Educação e o Conselho Nacional de Educação 
estejam propensos a acompanhar a oferta de 
cursos em outras instâncias administrativas e a 
propor uma política capaz de resgatar a quali-
dade desse nível de pós-graduação.

Além das propostas aqui apresentadas, as 
autoras do presente texto entendem que a forma-
ção de professores – e também do coordenador 
– ultrapassa o limite dos cursos iniciais de gradu-
ação e a formação em serviço. A educação conti-
nuada dos mestres supõe a frequência a cursos 
de mestrado e doutorado. Esse é o espaço pri-
vilegiado para que o processo de capacitação 
não se limite ao repasse de conhecimentos 

meramente profissionais, na crença de que isso, 
por si só, provoque mudanças fundamentais na 
prática docente. A boa formação se dá em am-
biente universitário, lócus da produção do conhe-
cimento, da pesquisa e do diálogo teórico-prático, 
requisitos determinantes para que os docentes 
possam refletir sobre aspectos teóricos e rever 
suas práticas pedagógicas.

Considerações finais

O presente texto não tem a intenção 
de traçar um roteiro pré-determinado para os 
coordenadores de cursos lato sensu.  Cientes da 
complexidade que permeia a criação e a gestão 
de cursos de pós-graduação, no setor público 
ou privado, as autoras apresentam reflexões 
que podem alimentar um debate profícuo sobre 
a identidade e a qualidade dos cursos lato sensu.

A relação teoria-prática tem fundamental 
importância em qualquer curso, sendo de respon-
sabilidade do professor garanti-la. No entanto, o 
coordenador pode estimular o docente a trazer 
para o campo prático o conhecimento teórico e 
a dimensão formativa. Essa é a forma de se ga-
rantir a capacidade técnico-científica dos alunos 
quanto ao compromisso para com a região em 
que atuarão como profissionais, buscando solu-
ções para os problemas técnicos, econômicos e 
sociais. A revolução no campo da tecnologia e 
do conhecimento não pode ser considerada um 
valor per se, visto que se funde com as questões 
estruturais de cada país. Forma com estas um 
sistema complexo, em que se entrelaçam as rela-
ções de produção, a ação social e a política edu-
cacional e de emprego. Desse modo, a qualidade 
de um curso lato sensu deixa de ser limitada aos 
reclamos do mercado e passa a ser referenciada, 
também, pela sua função social.

Esse enfoque permite, pois, que o curso 
enseje a compreensão da dinâmica que rege as 
práticas sociais nas quais o indivíduo constrói 
sua identidade, inclusive como estudante e 
trabalhador. Não se trata de estabelecer um 
hiato entre conhecimento para o trabalho e 
conhecimento crítico. O processo educacional, 
ainda que seja voltado para a preparação para 
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o trabalho, pode esclarecer quais os fatores 
que determinarão o acesso (ou a exclusão) dos 
indivíduos a uma educação de qualidade e a 
melhores oportunidades no mundo laboral. Com 
essa compreensão, o ato educativo responde ao 
apelo de Adorno (1995) para que a educação, 
seja de cunho geral ou profissionalizante, tenha 
o sentido emancipador de fazer o indivíduo 
senhor de seu próprio entendimento sobre 
o mundo e, portanto, senhor de si mesmo no 
âmago do mercado competitivo.

Depreende-se, pois, que os novos pro-
jetos e/ou estratégias inovadoras no campo 
educacional não podem deixar de considerar 
a tensão que se produz no âmbito do ensinar, 
pesquisar e aprender nas instituições de educa-
ção superior. De um lado, a prática pedagógica 
conservadora, sustentando os campos científi-
cos para o exercício profissional; de outro, a 
certeza de que o processo ensino-aprendizagem 
deve empenhar-se na sua própria reconstrução, 
de forma a acompanhar as transformações e as 
demandas do novo espaço sociocultural, que 
ultrapassam o limite de um exercício profissio-
nal imediato. A instituição e o coordenador de 
curso certamente sofrerão as injunções próprias 
da gestão institucional – em seus aspectos ideoló-
gicos, administrativos e financeiros –, que po-
dem facilitar ou criar óbices ao desempenho de 
suas funções. Não obstante, pertence a ele, co-
ordenador, a prerrogativa de dar sentido e con-
cretude às atividades-fim. Como incentivador 
do processo coletivo de construção do projeto 
pedagógico, tem que se abrir aos contrastantes 
pontos de vista, que incluem todos os protago-
nistas da ação educativa: diretores institucio-
nais, servidores, professores, estudantes. A con-
dução participativa é a forma de superar a visão 
de uma pedagogia restrita ao desenvolvimento 
instrumental do fazer pedagógico e à adminis-
tração centrada em atividades-meio.

Por todas essas exigências, a função do 
coordenador é, ao mesmo tempo, política e pe-
dagógica. De acordo com Fonseca, em artigo 
anterior (2004), a qualidade do curso demanda: 
o domínio de conhecimentos referentes aos pro-
cessos institucionais que compreendem a gestão 

física e financeira; a utilização das tecnologias 
de informação e de comunicação; a organiza-
ção do trabalho pedagógico; a avaliação do 
processo ensino-aprendizagem; e a avaliação 
institucional, em sua dimensão interna (autoa-
valiação). Os requerimentos que lhe são impos-
tos, especialmente na função tridimensional de 
professor, pesquisador e gestor, exigem a cons-
tante renovação de conhecimentos nos campos 
teórico, epistemológico e técnico-científico.

O Fórum de Pró-Reitores de Graduação das 
Universidades Brasileiras (2007) destacou que a 
universidade começou a perceber a importância da 
autonomia para apresentar soluções próprias para 
os problemas da educação superior e não reprodu-
zir fórmulas predeterminadas. Essas soluções pas-
sam necessariamente pela atitude de experimentar 
novas opções de cursos e alternativas didáticas e 
pedagógicas. O fórum fez considerações sobre a 
pós-graduação lato sensu nos diferentes aspectos 
do fazer acadêmico: os métodos e as estruturas ad-
ministrativas, os recursos humanos disponíveis e a 
infraestrutura física necessária à qualidade das ati-
vidades acadêmicas. O projeto político pedagógico 
é referido como meio para se definir as prioridades 
para a gestão de cursos em sua dimensão interna 
e externa. O grande desafio, segundo o fórum, é 
motivar a elaboração de um projeto próprio, di-
nâmico e construído coletivamente em cada IES e 
que englobe, mas não fique restrito, à elaboração 
de um Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), o qual atende prioritariamente às atividades 
de  credenciamento e recredenciamento de cursos 
e instituições.

Há que considerar, pois, que os cursos de 
especialização lato sensu, pela sua importância 
formativa no campo técnico-profissional e na 
educação continuada, vêm sendo desafiados pela 
reconfiguração metodológica da ciência e das 
diferentes funções atribuídas ao conhecimento, 
considerando a sua articulação direta com o 
mercado e/ou com o desenvolvimento social.

No esforço de qualificar a oferta dos 
cursos, a avaliação emerge como ferramenta 
construtiva para identificar possibilidades, 
orientar, justificar, escolher e tomar decisões 
quanto ao perfil desejado do curso e quanto à 
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sua pertinência para a inserção dos alunos na 
dinâmica social. Esse quesito demanda, ainda, 
um processo permanente de acompanhamento 
dos egressos por parte da instituição, como 
estratégia para aperfeiçoar a qualidade do ensino.

Aos gestores institucionais cabe fazer 
escolhas, as quais certamente podem direcionar 
o projeto educativo para acatar as expectativas 
— e até mesmo cobranças — do mercado de 
trabalho ou para garantir a condição cidadã 
do indivíduo como ator social. No sentido 
que lhe dá Adorno (1995), as duas dimensões 
não são excludentes.  No campo educacional, 
significa aparelhá-lo de conhecimentos que 
não se limitem à atuação eficiente da prática 
profissional, mas que possam dotá-lo de 
autonomia para compreender e fazer frente 
aos interesses econômicos e ideológicos que 
permeiam o meio profissional e a dinâmica 
social em todas as suas manifestações.

Ao Ministério da Educação e ao Conselho 
Nacional de Educação cabe zelar por uma re-

gulação que seja efetiva na garantia dos crité-
rios de qualidade do ensino. Considerando que 
a Resolução nº 1, de 2007 (BRASIL/CNE, 2007), 
foi elaborada ainda em um contexto de desre-
gulação da oferta dos cursos lato sensu, seria 
oportuna uma reavaliação da oferta dos cursos 
por parte do MEC/CNE. A Resolução de 2014 
(MEC/CNA/CES, 2014) já estabeleceu critérios 
para o acompanhamento de cursos por meio de 
levantamento de dados em todas as instituições 
credenciadas no Sistema Federal de Ensino. A 
iniciativa, se levada a cabo em seu esforço de re-
gulação e supervisão, pode significar um avanço 
para a qualidade dos cursos de pós-graduação 
lato sensu. Tal iniciativa ganha força pelo fato 
de que esses cursos vêm sendo procurados por 
professores de nível básico e superior, seja para 
melhorar a sua capacitação docente seja para ad-
quirir credenciais em prol do avanço na carreira. 
Em qualquer dos casos, a melhoria do padrão 
desses cursos para a formação docente torna-se 
conduto para a qualidade da educação brasileira.
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Escrita de micronarrativas biográficas de viajantes 
luso-brasileiros: aproximações entre história das ciências 
no Brasil e ensino

Ermelinda Moutinho PatacaI

Cristiane Borges de OliveiraI

Resumo

O presente trabalho sobre as Viagens filosóficas portuguesas ao Brasil 
no século XVIII tem o objetivo de expandir as temáticas e abordagens 
da história das ciências no Brasil, abrindo espaço para o debate sobre 
como o trabalho com as práticas, técnicas e representações científicas 
possibilita desenvolver metodologias de ensino que abordem temas 
brasileiros em seu contexto. A partir do material, retirado de um 
banco de dados biobibliográficos sobre os viajantes, traçamos redes 
de relações entre políticos, desenhistas, engenheiros, cartógrafos, 
gravadores, naturalistas e a população local. Para a divulgação dos 
dados, o material nos desafiou a pensar em propostas de escrita 
biográfica dos viajantes no ambiente virtual. O espaço permite 
que o trabalho afiance duas escalas de importância, ou seja, realce 
o papel particular dos viajantes, demonstrando singularidades, e 
garanta a análise dos contextos sociais pelas relações interpessoais 
na perspectiva espaço-temporal. No entremeio dos formatos 
biográficos e refletindo sobre o caráter híbrido do gênero, definimos 
que a formulação de micronarrativas asseguraria a escrita biográfica 
construída sobre os viajantes. A escrita de textos curtos será 
conduzida especialmente pela biografia modal, apontando as redes 
de relações sociais do sujeito, e pelos biografemas, caracterizados 
pela produção de uma impressão biográfica momentânea. Por um 
processo não-linear da História, a escrita biográfica e a criação de 
hiperlinks permitem que o caráter complexo das relações do período 
se reflitam nas micronarrativas formuladas.
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Writing of biographical micro-narratives of Luso-
Brazilian travelers: Conections between the History of 
Science in Brazil and teaching

Ermelinda Moutinho PatacaI
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Abstract

This study about the philosophical Portuguese journeys to Brazil aims 
at expanding the theme of and the approach to the History of Science 
in Brazil, promoting the debate about how the work on scientific 
practices, techniques and representations allows the development 
of teaching methodologies that encompass Brazilian themes in their 
context. From the gathered sources, obtained from a bibliographical 
database of travelers, we were able to draw relationship webs 
linking politicians, drawers, engineers, cartographers, engravers, 
naturalists and the local population. In order to disclose the data, 
this gathered material challenged us to think about proposals of 
biographical writings of travelers within the virtual environment. 
Such framework allows our work to ensure two scales of importance, 
i.e., to emphasize the particular role of travelers, demonstrating 
singularities, and to guarantee the analysis of social contexts via 
interpersonal relations from a space-time perspective. Within such 
biographies and elaborating on the hybrid character of the genre, 
we defined that the formulation of micro-narratives would grant the 
biographical writing constructed around the travelers. The writing 
of short texts will basically follow the modal biography, pointing 
to the network of social relations of the subject, and also by the 
biographemes, characterized by the production of a momentary 
biographical impression. Through a non-linear historical process, 
the biographical writings and the creation of hyperlinks allow the 
complex nature of the relationships of that period to be reflected in 
the micro-narratives formulated.
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Introdução

As ciências desenvolvidas no Brasil duran-
te o período colonial permanecem pouco conhe-
cidas e valorizadas tanto nas escolas quanto em 
instituições não formais de ensino. Ao ser abor-
dada no ensino, a história da ciência, na maioria 
dos casos, se restringe a aspectos biográficos de 
cientistas, aos quais foram atribuídas grandes des-
cobertas ou teorias, criando um imaginário dos 
grandes gênios das ciências e acentuando a com-
ponente individual nas pesquisas, em detrimento 
das controvérsias e colaborações envolvidas na 
comunidade científica. A ciência de contextos pe-
riféricos, como é o caso do Brasil, é minimamente 
abordada em pesquisas sobre a história das ciên-
cias e o ensino (SILVA et al. 2008).

Estudos sobre a história das ciências reali-
zados até a década de 1970 construíam suas nar-
rativas partindo de eventos científicos associados 
às ciências contemporâneas e, a partir daí, busca-
vam as origens dos grandes conceitos ou desco-
bertas no passado. Nessa visão, as ciências euro-
peias e norte-americanas eram sobrevalorizadas, 
por terem se tornado os paradigmas dominantes 
ao longo da história. Esse método historiográfi-
co conduziu à omissão de vários acontecimentos 
relevantes na história das ciências brasileiras, 
consideradas atrasadas em relação às ciências eu-
ropeias. Inclusive, pesquisadores que estudaram 
a ciência como manifestação cultural brasileira, 
como o caso da coletânea As ciências no Brasil, 
organizada por Fernando de Azevedo (1955), so-
brevalorizaram o trabalho realizado nos países 
europeus em detrimento da produção de conhe-
cimento nos países periféricos, nomeadamente do 
hemisfério sul do planeta.

Nos últimos anos, a historiografia bra-
sileira está se transformando, revelando novas 
formas de governabilidade, de cultura e socia-
bilidade. Há uma renovação nos estudos em 
história da ciência desde a década de 1980, que 
passaram a considerar a relevância das ativida-
des científicas realizadas no Brasil (FIGUEIRÔA, 
2000). A crescente institucionalização da área 
se constata em vários trabalhos que dão visi-
bilidade às particularidades da ciência brasilei-

ra, fortalecendo sua identidade epistemológica, 
concretizada na realidade local e na construção 
social da comunidade científica. A expansão 
das pesquisas sobre história das ciências no 
Brasil torna bastante profícuo o desenvolvi-
mento de metodologias do ensino que tratem 
de temas brasileiros em seu contexto.

Numa associação entre a história das 
ciências no Brasil e o ensino, neste artigo, 
concentramo-nos no relato e na análise sobre 
a criação de um material de divulgação cien-
tífica, ainda em construção, com micronarra-
tivas biográficas de naturalistas, desenhistas, 
engenheiros, artistas e matemáticos envolvi-
dos na preparação e realização das Viagens 
filosóficas, que percorreram grande parte da 
América Portuguesa, em intensa relação com 
Portugal continental e as colônias portugue-
sas africanas e asiáticas. Trataremos, então, as 
dimensões locais das ciências desenvolvidas 
no final do período colonial brasileiro em as-
sociação aos projetos de dominação colonial 
traçados para o Mundo Português, destacando 
o contexto político do período, o quadro insti-
tucional, as práticas, técnicas e representações 
científicas desenvolvidas nas viagens e que 
podem ser abordadas no ensino.

Viagens filosóficas luso- 
-brasileiras

No final do século XVIII, Portugal reali-
zou um esforço intenso de investigação natural 
e geográfica de suas colônias, materializado nas 
Viagens filosóficas, designação concernente ao 
seu principal objeto de observação e de interpre-
tação da natureza nos diversos domínios da filo-
sofia natural, como a física, a química, a zoologia, 
a botânica e a mineralogia (CARVALHO, 1987). As 
Viagens filosóficas, empreendidas entre o final do 
século XVIII e a Independência do Brasil, são re-
flexo da dinâmica colonial portuguesa, tanto po-
lítica quanto econômica e cultural (DIAS, 1968).

Nosso período de análise compreende 
o ocaso do período colonial, desde a segunda 
metade do século XVIII à Independência do 
Brasil. Em Portugal e Brasil, nesse momento, as 
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transformações sociais, culturais e políticas são 
muito intensas, criando novas configurações 
nas relações entre a metrópole e as colônias. 
Apesar do Iluminismo em Portugal e no Brasil 
já ter sido muito estudado1, devido à sua impor-
tância para a história das ciências e das artes, 
ainda há muito para se investigar. O momento 
é emblemático devido às reformas no ensino, 
com a introdução da ciência experimental e da 
lógica racional. Foram criados paradigmas edu-
cacionais concretizados em práticas inscritas 
na nova arquitetura do poder, configurada na 
criação de novas instituições científicas e espa-
ços de sociabilidade essenciais para o desenvol-
vimento das Viagens filosóficas e das relações 
entre os viajantes (ARAÚJO, 2000).

O material resultante das viagens consis-
te em variada documentação, englobando ins-
truções, diários, memórias, relatórios, desenhos, 
mapas e coleções de história natural. Essas 
fontes documentais são representações sobre a 
natureza brasileira dos séculos XVIII e XIX e 
foram estudadas por historiadores interessados 
nos diversos ramos científicos abordados nas 
viagens. As possibilidades de criação de vieses 
educacionais sobre esses materiais são imensas 
e foram pouco abordadas no ensino.

Após constatar o imenso corpo documen-
tal resultante das viagens científicas portuguesas 
e a sua importância para o entendimento da di-
nâmica colonial portuguesa, os textos e imagens 
resultantes das viagens foram sistematizados e 
analisados nas pesquisas de mestrado e douto-
ramento de Ermelinda Pataca (2001, 2006). A 
principal relevância desses trabalhos reside na 
grande sistematização dos dados dispersos em 
bibliotecas e arquivos brasileiros e portugueses e 

1- Consideramos que o principal trabalho de renovação historiográfica 
sobre o Iluminismo luso-brasileiro seja o de Maria Odila da Silva Dias 
(1968). A partir desse trabalho, historiadores que se ocupam do período 
colonial buscam compreender como a inserção das atividades científicas 
foram determinantes para o contexto do final do período colonial brasileiro. 
Destacamos aqui os trabalhos de Ronald Raminelli (2008) e de Raminelli 
e Bruno Silva (2014), Lorelai Kury (2004) e Magnus R. de Mello Pereira e 
Ana Lúcia Rocha Barbalho da Cruz (2014). Os historiadores portugueses 
também buscam a aproximação com o contexto científico brasileiro, 
como é o caso de Miguel Faria (2001) na história das artes, João Carlos 
Brigola (2003), que investiga o papel dos museus, e Ângela Domingues 
(1991) ao examinar as relações entre a Viagem filosófica e as comissões 
demarcadoras de fronteiras.

na análise das representações como textos, ima-
gens e objetos, estabelecendo as conexões entre 
materiais de natureza distinta e interpretando a 
complexidade envolvida nos estudos de história 
natural e na investigação geográfica colonial. 
Para a contextualização das representações e 
sua ressignificação a partir da conexão entre as 
informações, realizamos análises detalhadas e 
circunstanciais sobre o conjunto de viagens que 
percorreu o Império Português na segunda meta-
de do século XVIII. Com o objetivo de valorizar a 
história das relações entre arte e ciência no Brasil 
durante o período colonial, nossas pesquisas fo-
ram conduzidas no âmbito da história das ciên-
cias, de forma interdisciplinar, num diálogo com 
a história das artes, de forma contextualizada, 
ressaltando as questões políticas, geográficas, 
sociais e econômicas do período.

Nas análises do imenso corpo docu-
mental, foram ressaltadas algumas questões 
essenciais para a reconstituição do cotidiano 
das viagens, como as áreas geográficas ex-
ploradas, as instituições científicas e artísticas 
envolvidas, os produtos naturais pesquisados, 
a composição técnico-científica, a rede de re-
lações entre os viajantes e o comando cientí-
fico e político das viagens. Criamos um qua-
dro geral das Viagens filosóficas portuguesas 
despachadas para as colônias, inserindo-as na 
política de exploração colonial do período, as-
sim como no universo científico da época. Esse 
quadro será tomado como ponto de partida na 
produção do material de divulgação científica.

Da pesquisa documental à 
divulgação científica

Uma das formas de associação entre a 
pesquisa histórica e sua divulgação consiste no 
desenvolvimento de instrumentos, como dicio-
nários e inventários biográficos e bibliográfi-
cos. Construído durante o processo de análise 
dos dados para a elaboração da tese de dou-
torado (PATACA, 2006), o Dicionário biobiblio-
gráfico foi um instrumento essencial de pesquisa 
documental e possibilitou a investigação global de 
quem eram os viajantes. Em sua elaboração, foram 
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determinados alguns descritores para a padroni-
zação dos dados entre os naturalistas, descritores 
esses apresentados a seguir:

Quadro 1: Dados biográficos e bibliográficos para a elaboração 
do dicionário

Dados biográficos Dados bibliográficos

Data e local de nascimento e 
falecimento Manuscritos

Filiação Correspondência ativa

Formação Correspondência passiva

Títulos e patentes militares Documentos sobre o autor

Atividades Publicações

Instituições a que se vinculou Iconografia

Relações interpessoais Cartografia

Observações complementares Referências

Fonte: Dados da pesquisa

As descrições sintéticas dos aspectos 
biográficos dos naturalistas permitiam traçar 
um quadro geral sobre sua formação e atuação, 
assim como os vínculos institucionais e as 
redes de relações dos viajantes. As detalhadas 
sistematizações sobre a produção bibliográfica 
trouxeram dados que não estão sistematizados 
nos principais dicionários biobibliográficos, 
pois apresentamos grande detalhamento das 
fontes escritas e iconográficas. Destacamos 
o detalhamento nas correspondências como 
documentação essencial para traçar as redes 
de relações interpessoais e interinstitucionais 
dos viajantes, por possibilitar a reconstituição 
do cotidiano das viagens, por apresentar 
informações sobre os locais percorridos, os 
produtos investigados, como condições do tempo, 
disponibilidade de suprimentos e mão de obra que 
viabilizassem a realização das viagens.

Nosso atual desafio consiste em utilizar-
mos os dados do Dicionário biobibliográfico para 
a criação de um material de divulgação cientí-
fica sobre a vida e obra dos viajantes. Assim, 
elaboramos um projeto de implementação de 
dados biobibliográficos no site da Biblioteca 
Brasiliana (USP), com a criação do grupo 
Viagens, Arte e Ciência no Mundo Português, 
composto pelas bolsistas Cristiane Borges de 
Oliveira (graduada em letras), Fernanda Lara 

Brandão (graduada em história), Fernanda Felix 
da Conceição (graduada em pedagogia) e Camila 
Franco (graduanda em geografia). O grupo, de 
formação heterogênea, contribuiu para a aná-
lise mais completa dos dados: através de um 
olhar interdisciplinar, a releitura das Viagens 
filosóficas se tornou mais rica, pela multiplici-
dade de vozes. As bolsistas desenvolveram es-
tratégias de divulgação dos dados biográficos 
e bibliográficos, de forma a atingir professores 
do ensino fundamental e médio. A partir dos 
materiais sistematizados, pensamos em abor-
dagens de ensino que envolvessem temáticas 
brasileiras vinculadas às disciplinas de história, 
artes, geografia e ciências da natureza, além do 
ensino da própria língua materna a partir das 
fontes documentais em português setecentista.

O principal desafio foi ultrapassar 
a função de repositório de informações 
biobibliográficas do material, a qual poderia 
favorecer um ensino pautado na transmissão 
e memorização de informações. Passamos a 
pensar na criação de um material multimídia 
com proposições formativas, através de 
estratégias interativas e com textos que 
permitam a contextualização histórica das 
viagens científicas. Alguns autores argumentam 
que a história da ciência pode fomentar um 
ensino mais contextualizado e crítico sobre as 
atividades científicas. Hodson (2011) defende 
que o ensino de ciências deve ser construído 
em três grandes elementos: aprender ciência, 
ou seja, construir o conhecimento conceitual e 
teórico; aprender sobre ciência – desenvolver 
um entendimento da natureza e métodos das 
ciências, avaliando as interações complexas 
entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente; 
e, por fim, fazer ciência – desenvolvendo as 
habilidades de investigação científica e de 
resolução dos problemas.

A preparação do material de divulgação 
sobre as viagens baseou-se na reflexão de 
fatores diversos, considerando a acessibilidade 
ao acervo. A documentação das viagens está 
dispersa em arquivos, bibliotecas e museus 
brasileiros e europeus (principalmente em 
Portugal e na França). A dispersão documental 
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das Viagens filosóficas iniciou-se durante as 
invasões do exército napoleônico em Portugal, 
em 1808, quando as coleções, desenhos e textos 
resultantes das Viagens filosóficas passaram para 
a mão dos naturalistas franceses do Museu de 
História Natural de Paris. Embora os manuscritos 
e a iconografia da expedição retornassem a 
Lisboa em 1814, com a queda de Napoleão, o 
material zoológico e o herbário ficaram em Paris 
(onde permanecem atualmente). Os espécimes e 
os desenhos das viagens foram então estudados 
por Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire, Geoges 
Cuvier, Bernard Germain de Lacépède, que 
não mencionaram a origem dos exemplares 
trabalhados (TEIXEIRA, 1992; GOELDI, 1895).

Considerando tais características, a 
reflexão sobre o período das Viagens filosóficas 
pretende ampliar o acesso à documentação em 
vias digitais. O material valorizará a identidade 
da ciência no Brasil, complexificando as 
abordagens usuais das ciências no ensino, que 
consideram a universalidade e generalidade 
do conhecimento, para a exploração da 
diversidade cultural e natural local. Tal 
concepção será facilitada pela própria natureza 
do conhecimento científico construído durante 
as viagens, com base na história natural, 
que se caracterizava, no século XVIII, pelo 
desenvolvimento de práticas locais para a 
criação de coleções globais (LOPES, 2005).

Ao longo do processo, desenvolvemos 
estratégias que viabilizem a visualização da 
dialética entre o local e o global, ou seja, que 
partam do singular e atinjam uma generalização 
para a apreensão do todo. Assim, pensaremos 
nos deslocamentos dos viajantes, apresentados 
de forma georreferenciada, desde das escalas 
do lugar até as escalas globais, apresentando os 
movimentos pelo Império Português e as relações 
entre as colônias americanas, africanas e asiáticas.

Abordamos a complexidade da ciência, 
em suas dinâmicas epistemológicas e nas 
relações políticas e sociais. A compreensão 
sobre o contexto das viagens é facilitada através 
da escrita por vias biográficas, agregando às 
figuras dos viajantes a relação com o espaço e 
o tempo no processo de criação de práticas do 

período em questão, considerando que o uso da 
biografia, no contexto atual de formulação da 
história, respira em uma área de maior aceitação 
(DOSSE, 2009). A ciência acerca do conteúdo 
das Viagens filosóficas permite a realização de 
uma nova leitura sobre a história da ciência 
brasileira de forma mais complexa.

A ampliação do interesse do público por 
questões históricas impõe uma reflexão sobre 
novas formas de escrita biográfica. Mary Del 
Priore defende a ampliação do interesse do 
público por questões históricas, e dentre elas 
as biográficas, demandando atualmente aos 
historiadores a necessidade de repensar a escrita 
e de criar formas de publicitar suas pesquisas, 
em veículos diversos como museus, na educação 
patrimonial, nos romances históricos etc:

Historiadores brasileiros terão que 
repensar que tipos de texto produzirão e 
entre eles, qual seria o papel da biografia 
histórica, tão eficiente para dar a conhecer 
o passado. Agora, não mais para atender 
exclusivamente às exigências herméticas 
da Academia, mas, também para responder 
a uma exigência ou demanda social. Há 
milhares de leitores para um tal produto 
cultural. (DEL PRIORE, 2009, p. 14).

Em concordância com a autora acima 
citada, defendemos aqui a necessidade de 
refletirmos sobre a escrita biográfica, buscando 
formas mais adequadas de sua publicitação, 
atendendo demandas expressas pelo público. Em 
nosso grupo, os debates sobre essa questão foram 
bastante amplos, até chegarmos a uma escrita que 
atendesse as especificidades do meio virtual.

A escrita biográfica: dos verbetes 
às micronarrativas

A proposição inicial do grupo foi a escrita 
de verbetes biográficos sobre os indivíduos 
envolvidos nas Viagens filosóficas, elaborados 
a partir das informações sistematizadas no 
Dicionário biobibliográfico, em que há descrições 
sucintas sobre a vida e a produção bibliográfica, 
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cartográfica e iconográfica dos viajantes, 
organizadas em etiquetas (descritores).

A construção dos verbetes seria realizada 
em grupos sobre a atuação dos personagens en-
volvidos nas viagens. No entanto, no processo de 
construção teórica da escrita biográfica, depara-
mo-nos com novas questões, que nos fizeram 
pensar na pertinência da elaboração de verbe-
tes, construídos em uma tradição de publica-
ção impressa de dicionários, que não se adéqua 
completamente ao meio virtual e interativo que 
pretendemos utilizar. Além disso, a escrita sinté-
tica dos verbetes não permitia mostrar o comple-
xo de relações de vida e obra dos viajantes em 
textos curtos, pois alguns tiveram uma atuação 
mais intensa do que outros, o que demandaria 
maior explanação biográfica.

O processo de construção dos verbetes 
demonstrou a necessidade de orientação teó-
rica em áreas distintas. A evocação da leitura 
do livro O desafio biográfico, de François Dosse 
(2009) nos interessou pela presença da teo-
ria sobre o gênero biográfico, que, por muito 
tempo, encontrou-se à margem, dificultando 
sua classificação como uma disciplina organi-
zada, mas que, a partir das novas configura-
ções sociais, passou a compor importante fonte 
de informações no que se refere a um sujeito 
(de modo singular), a uma sociedade (de modo 
plural) ou à relação entre ambos. A leitura de 
Dosse problematizou questões relativas à bio-
grafia. Partimos da característica híbrida da 
escrita biográfica, a qual envolve questões fic-
cionais, compostas pelo escritor, em relação às 
experiências reais do sujeito biografado, assim 
como dados ligados à memória, individual ou 
social, como elementos da biografia. A prática 
biográfica navega na relação entre fatos docu-
mentados e memória, ficção e realidade.

No entremeio de possibilidades tão 
distintas, optamos pelo estilo da biografia modal 
para a escrita, garantindo, por ela, a transição 
entre fatores particulares do sujeito biografado 
e as questões coletivas que se ligavam à sua 
figura. Ultrapassando a escrita da biografia 
centrada na narrativa linear de um único 
sujeito, o singular é descentralizado, de modo 

a representar sua figura por uma perspectiva 
mais ampla, que ilustra o coletivo.

A escolha da biografia modal expressou a 
ideia do grupo de repensar a história da ciência no 
Brasil de forma coletiva e não apenas a figura par-
ticular de seus viajantes. A importância da relação 
entre os viajantes e o meio nos permite analisar a 
configuração social do período das Viagens filo-
sóficas. Nesse sentido, Miguel Faria (2001) escre-
veu a biografia de José Joaquim Freire, desenhis-
ta da Viagem filosófica de Alexandre Rodrigues 
Ferreira, mostrando o papel social dos militares, 
cartógrafos e desenhistas de história natural em 
Portugal no período estudado, que permitiram ex-
pressar sua época e seu meio social. A rede de re-
lações entre viajantes e indivíduos envolvidos nas 
esferas administrativas portuguesas também foi 
elaborada por Ângela Domingues (2000). Pensar 
em quadros de relações mais abrangentes, que 
apontem relações complexas entre naturalistas, 
desenhistas, militares, administradores, artistas, 
gravadores, cartógrafos e práticos, torna-se um 
grande desafio, que pode se materializar em meios 
virtuais que desenhem a trama e seus desdobra-
mentos para compreendermos os papéis sociais 
dos naturalistas.

Nesse sentido, o gênero modal permitiu 
pensar nesta rede de relações sociais mais ampla, 
revelando o caráter coletivo da atividade cientí-
fica, técnica e artística das Viagens filosóficas. 
Porém, esse gênero biográfico não se adequaria 
completamente ao recorte espacial e temporal 
que almejamos inserir no processo de georrefe-
renciamento. Diante dessa necessidade, encon-
tramos no formato de biografemas uma possi-
bilidade interessante para a escrita biográfica 
sobre a percepção e as experiências dos viajantes 
em suas peregrinações pelo Mundo Português.

O biografema remete à ideia de uma me-
mória que não se realiza na narrativa linear dos 
acontecimentos ou pelo quadro fixo da figura 
biografada; ou seja, a partir dos biografemas, é 
possível relatar pequenos retalhos de vida, sendo 
desnecessária a preocupação com a continuida-
de. Esse tipo de escrita, segundo Dosse (2009), 
nunca se cristaliza. Desse modo, garante-se que 
a análise opere pela fragmentação, na escolha de 
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passagens pertinentes na construção dos verbe-
tes, possibilitando, como citado acima, o acesso 
a informações mais amplas nos materiais de re-
ferência, digitalizados por bibliotecas digitais e/
ou por outras unidades que forneçam materiais 
semelhantes, dentro ou fora do Brasil.

A mistura de dois modos distintos de 
biografia representa o caráter híbrido do gênero. 
Os modos de escrita biográfica servirão de suporte 
para uma análise que se construa de acordo 
com os objetos disponíveis e a contextualização 
necessária na feitura de cada narrativa biográfica. 
Dosse enfatiza a pertinência da mescla de 
modelos, ressaltando que a dinamicidade no uso 
dos mesmos impede a concretização de um único 
modelo de análise, tido como irrevogável, coloca 
em xeque o confronto de análises distintas, 
e permite, dessa forma, destacar as intenções 
implícitas nos modelos tidos como ideais. Dosse 
(2009, p. 214) pondera que:

Esses modelos devem se articular com a 
pesquisa de campo no curso da qual a teoria 
permanece ligada ao trabalho empírico 
de observação. São as circunstâncias que 
desempenham o papel principal quando se 
trata de determinar o comportamento e o 
ajustamento dos processos de justificação. 
Esse modelo dinâmico, articulado à 
inteligibilidade da ação, permite, de um 
lado, evitar o escolho da introspecção das 
intenções implícitas e, de outro, o escolho 
da objetivação mecânica que tende a 
atribuir a ação a causalidades sistêmicas.

No processo de escrita, definimos que a 
melhor forma de tratar a vida e obra dos via-
jantes seria pelas micronarrativas, em análises 
sucintas e construídas a partir das informações 
das representações elaboradas pelos mesmos, 
como diários de viagem, correspondências, 
textos, desenhos e mapas. As micronarrati-
vas divulgam a percepção dos viajantes sobre 
o Mundo Português, ressaltando a dimensão 
espacial e temporal que caracteriza o fluxo e 
refluxo de ideias, produtos e populações pelo 
espaço colonial  (RUSSEL-WOOD, 1998).

Para a divulgação das viagens, mostrou-
-se necessária a preocupação com a linguagem 
empregada na criação dos textos, a qual deve-
ria conservar as características da época, mas, 
simultaneamente, ser clara e concisa, para com-
por os materiais de divulgação científica. Com 
referências explícitas aos materiais digitalizados 
e ofertados pela rede virtual, o leitor pode dire-
cionar sua leitura de acordo com o seu empenho 
inicial ou encontrar fatos e fontes inesperados 
durante a pesquisa, aprofundando o conheci-
mento das Viagens filosóficas de acordo com seu 
interesse. Para que esse processo ocorra, sele-
cionamos fragmentos de textos pertinentes que 
tragam ao momento atual o olhar do viajante 
no período das Viagens filosóficas, garantindo, 
a partir de hyperlinks, a ligação com os textos 
referenciais na íntegra – principalmente com os 
livros disponíveis em bibliotecas digitais. Há a 
preocupação, também, de conectar as micronar-
rativas com outros sites, criando referências a 
pesquisas que disponibilizam conteúdo similar 
na rede. Com a navegação disponível entre di-
ferentes textos, o leitor realizará interação com 
o seu objeto de estudo, optando pelos caminhos 
a percorrer em sua leitura, de acordo com seu 
conhecimento e/ou interesse sobre as viagens ou 
sobre determinado personagem.

A escrita da micronarrativa possibilita 
a assunção de uma perspectiva social mais 
complexa da biografia, considerando as ações 
do indivíduo em ligação com as influências 
sócio-históricas e espaciais. Dessa maneira, 
pode-se pensar em uma escrita histórica que não 
é linear, que, pelo processo de interpretação e 
análise dos dados disponíveis, possibilita novos 
olhares para o mesmo período/objeto/espaço, 
através de outras análises e no contexto de 
ensino, em diferentes áreas do conhecimento.

Georreferenciamento das 
informações biográficas

Devido às possibilidades de relação in-
tertextual e interacional que os textos virtu-
ais geram, acreditamos que as biografias dos 
viajantes poderiam ser escritas em dimensões 
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variadas e ressaltando as relações entre os vá-
rios sujeitos envolvidos na rede de relações co-
loniais. Para isso, a apresentação dos dados se 
dá em múltiplas escalas, desde aspectos parti-
culares e detalhados da vida e da obra de cada 
viajante, até aspectos que definam elementos 
identitários de dimensões coletivas de grupos 
de viajantes. A própria escrita biográfica, que 
trata desde as dimensões particulares do sujeito 
até o contexto histórico em que este está inseri-
do, torna-se facilitadora dessa abordagem.

Definimos que a apresentação dos 
dados na interface deve dar-se através de 
Sistemas de Informação Georreferenciada 
(SIG), apresentando os dados por meio das 
dimensões espaciais e temporais. Diante da 
percepção de que a elaboração de verbetes 
não seria adequada, pensamos na criação de 
micronarrativas, a ser inseridas na interface 
por meio do SIG, demonstrando desde a 
percepção instantânea de dimensões locais 
até as generalizações realizadas no conjunto 
das viagens. A construção das relações entre 
as micronarrativas se dá pela navegação dos 
usuários, que podem criar percursos diversos.

O movimento de navegação que permita 
ao usuário a visualização dos dados de escalas 
micro até macro possibilita um movimento de 
contextualização e de generalização no Mundo 
Português. Maurício Compiani (2007) aborda a 
importância da utilização de escalas no ensino 
e propõe dois movimentos para relacionar as 
dimensões do local ao global, quais sejam: 
da horizontalidade – ou contextualização 
da realidade com a definição de elementos 
singulares – e, posteriormente, da verticalidade 
– rumo à descontextualização e à generalização.

As dimensões locais e suas relações com 
o global podem ser abordadas pela história das 
ciências, especialmente das ciências naturais 
como a biologia e a geologia. Margaret Lopes, 
ao apresentar alguns subsídios para o ensino 
da história das ciências, constrói um quadro de 
desenvolvimento da história natural entre o 
Renascimento e o Iluminismo (séculos XV a XVIII), 
demonstrando a definição de áreas temáticas, 
como da botânica, da zoologia e da mineralogia 

como “conhecimentos apoiados em práticas 
locais e coleções globais” (LOPES, 2005, p. 459 ). 
A autora destaca as especificidades das ciências 
naturais, demarcando a importância do local na 
construção dessas ciências, em contraposição às 
ciências experimentais com método indutivo. 
Assim, a construção de uma plataforma que 
apresente as informações resultantes das viagens 
nos lugares explorados contribui para a construção 
de conhecimentos contextualizados.

As viagens tinham uma forte centralização 
política na figura do Ministro da Marinha e 
domínios ultramarinos, que as comandava a partir 
da metrópole. Constatamos uma diferenciação 
muito acentuada entre os dois ministros: 
Martinho de Melo e Castro (1777-1795) e de 
D. Rodrigo de Souza Coutinho, (1796 a 1802). 
Associados aos quadros políticos, investigamos 
a posição dos viajantes junto às esferas de 
poder em cada ministério. Alguns personagens 
que centralizaram o planejamento das viagens 
no primeiro período, como Domingos Vandelli, 
passaram a atuar de forma intermediária na 
administração de D. Rodrigo. Averiguamos que 
o controle científico das viagens a partir da 
metrópole estava condicionado à proximidade 
afetiva dos viajantes com seus mestres, da 
filiação institucional dos naturalistas antes de 
deixarem o Reino e das relações interpessoais.

Realizamos um mapeamento das viagens 
dos dois ministérios para as compreendermos 
num quadro geral. No ministério de Martinho 
de Melo e Castro, analisamos minuciosamente 
o cotidiano dos viajantes no campo e 
conseguimos traçar percursos mais detalhados 
do deslocamento dos naturalistas na América 
Portuguesa, como percebemos na figura 1. 
Utilizando como base a mesma carta geográfica, 
na figura 2, apenas distribuímos os viajantes 
pelas regiões percorridas na América Portuguesa 
durante a administração de D. Rodrigo de Souza 
Coutinho, sem nos atermos muito aos percursos.

No primeiro ministério, o número de 
naturalistas foi menor e a ênfase foi dada à 
Amazônia Brasileira e às regiões de mineração 
aurífera, como Minas Gerais e Mato Grosso. A 
principal viagem foi comandada por Alexandre 
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Figura 1: Mapa demonstrativo dos percursos dos viajantes durante a administração de Martinho de Melo e Castro (1777-1795). 

Figura 2: Regiões percorridas pelos viajantes na administração de D. Rodrigo de Souza Coutinho (1796-1805). 

Elaborado por Daniel Catoia. Base cartográfica: LEME, Antonio Pires da Silva Ponte. Carta da Nova Lusitânia... Lisboa, 1798. Cópia de Laboratório do Mundo, 2004.

Mapa elaborado por Camila Franco. Base cartográfica: LEME, Antonio Pires da Silva Ponte. Carta da Nova Lusitânia. Lisboa, 1798. Cópia de Laboratório 
do Mundo, 2004.
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Rodrigues Ferreira (1783-1792), que percorreu 
os rios Tocantins, Amazonas, Negro, Branco, 
Mamoré, Guaporé até Cuiabá, e realizou 
intensas investigações em regiões fronteiriças, 
complementando as comissões demarcadoras de 
fronteiras. A bipolaridade administrativa entre o 
Estado do Grão-Pará, com sede administrativa 
em Belém, e o Rio de Janeiro, configura-se na 
complementaridade às Expedições botânicas de 
Frei Veloso pelas capitanias do Rio de Janeiro e 
de São Paulo (1782-1790). Além dessas viagens, 
destacamos as investigações de Joaquim Veloso 
de Miranda em Minas Gerais, de Baltasar da Silva 
Lisboa no Rio de Janeiro, de Joaquim de Amorim 
e Castro na Bahia e de Manoel Arruda Câmara no 
nordeste brasileiro.

Nas viagens do ministério de D. Rodrigo 
de Souza Coutinho, verificamos uma cobertura 
mais abrangente do território, especialmente em 
regiões litorâneas. Nesse momento, a busca por 
salitre, necessário para a fabricação de pólvora, 
muito utilizada no contexto da eminência das 
invasões napoleônicas, foi valorizada no con-
junto das investigações científicas do período, 
o que aparece muito claramente nas instruções 
e nas representações resultantes desse conjunto 
de viagens. O clima quente e seco do nordes-
te brasileiro seria muito propício à exploração e 
produção do salitre.

Não nos cabe aqui narrar em detalhes o 
cotidiano das viagens, mas destacamos que as 
características singulares naturais e geográficas 
dos lugares investigados pelos naturalistas 
foram determinantes no reconhecimento 
do território e que ele pôde ser descrito em 
minúcias nas micronarrativas.

Dimensões biográficas dos 
viajantes

Em nossas pesquisas, temos informações 
relativas a oitenta viajantes, dentre os quais cer-
ca de quarenta foram registrados no dicionário 
biobibliográfico e mais quarenta já possuem os 
dados coletados e sistematizados. No trabalho de 
sistematização, analisamos as funções políticas, 
científicas, técnicas,  artísticas, literárias e edito-

riais, caracterizando os personagens como go-
vernadores, naturalistas, matemáticos, médicos, 
cirurgiões, religiosos, desenhistas, preparadores, 
militares e engenheiros. Essa categorização em 
funções não é rígida, especialmente porque, du-
rante as viagens, a equipe realizava ações inte-
gradas devido às adversidades enfrentadas ao 
longo do percurso. Porém, a nomeação das fun-
ções nos auxilia a definir as identidades dos via-
jantes, aprofundando a análise sobre os saberes 
e práticas dos mesmos.

Para a escrita de micronarrativas, defi-
nimos dimensões biográficas relacionadas a as-
pectos políticos, materiais, culturais e ambien-
tais que foram determinantes na construção das 
micronarrativas, configurando as singularida-
des de cada indivíduo envolvido na trama das 
viagens, assim como as relações sociais estabe-
lecidas entre eles.

O movimento dos viajantes entre me-
trópole e ultramar pode ser analisado em re-
lação ao campo e ao gabinete. Distinguimos a 
atuação em três momentos determinantes, que 
desvendam características singulares do traba-
lho dos viajantes: preparação das viagens em 
Portugal; o trabalho de campo com a realização 
das viagens nas colônias; e, por fim, o preparo 
dos materiais para registro no pós-campo. Em 
termos culturais, nas três fases das viagens, os 
trabalhos dos viajantes se materializaram em 
práticas, técnicas e representações, condiciona-
das tanto pelos referenciais teóricos utilizados 
no período quanto pelas inovações tecnológicas 
advindas das práticas.

Em todos os momentos de atuação 
dos viajantes, a cooperação de equipes de 
sujeitos com habilidades e funções variadas 
possibilitou o desenvolvimento de saberes 
múltiplos configurados nas redes de relações 
interpessoais, expressos tanto nas instituições 
às quais os viajantes se vinculavam, quanto 
nas características dos locais explorados em 
cada momento. Analisando esses fatores e 
especialmente a conexão entre eles, constatamos 
a singularidade dos indivíduos, construída 
através de encontros e influências mútuas 
entre os viajantes em movimento pelo Império 
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Português. Analisamos as viagens no contexto 
do Mundo Português do final do século XVIII, 
mas com características naturais e culturais 
singulares a cada local, nas circunstâncias 
do desenvolvimento da história natural e da 
geografia. Captar características locais constitui 
instrumento essencial para verificarmos as 
inovações científicas e o desenvolvimento 
técnico resultante do movimento dos viajantes 
pelo Mundo Português, de acordo com a própria 
definição da história natural do período, que se 
constituía em práticas locais para a criação de 
coleções globais (LOPES, 2005).

Dentre as práticas científicas, ressaltamos 
o papel da experimentação e da observação 
direta da natureza como condicionantes do 
trabalho dos viajantes. Segundo Antônio 
da Costa Sá (1783), a viagem poderia ser 
caracterizada como uma “exacta observação 
dos países”, ou seja, da observação direta da 
realidade materializada no exercício da viagem.

De acordo com Jardine, Secord e Spray  
(1996), as práticas de história natural são ana-
lisadas através da perspectiva cultural ou antro-
pológica. Assim, os autores caracterizaram os 
conjuntos de práticas em: materiais, sociais, lite-
rárias, corporais e reprodutivas. Abordamos aqui 
as práticas materiais, ou seja, o que é relativo aos 
modos de fazer, manufaturar e transformar obje-
tos – realizados principalmente pelas atividades 
de coletar, transportar e preparar espécimes – ou 
de preparar livros, ilustrações e experimentos. 
No conjunto das Viagens filosóficas, que tam-
bém tinham objetivo de abastecer os museus de 
história natural com coleções botânicas, zoológi-
cas, mineralógicas e etnográficas, as práticas de 
coletar, preparar e transportar espécimes foram 
extremamente valorizadas, como explicitado nas 
instruções de viagens (PATACA, 2011).

Em relação à agricultura, havia um 
destaque ao estudo e à aplicação da tecnologia 
agrícola, preocupação presente no discurso 
da maioria dos naturalistas que debateram o 
assunto durante a administração de Martinho 
de Melo e Castro. Com uma política voltada 
à renovação da agricultura e à introdução de 
novas técnicas rurais, D. Rodrigo executou 

uma série de ações, como a requisição aos 
governadores das capitanias de relatórios sobre 
os processos empregados no preparo e cultivo 
dos gêneros exportáveis e a ordem para que 
se coletassem plantas nativas e minerais para 
serem enviados ao Reino (DIAS, 1968).

Quanto aos transportes, D. Rodrigo re-
comendava que fossem criadas estradas flu-
viais ou terrestres, aliando a navegação para 
transporte de mercadorias à irrigação para o 
desenvolvimento da agricultura. Os estudos 
hidrográficos também foram essenciais para 
o desenvolvimento de e investigação sobre 
as técnicas de mineração do ouro, registrados 
nas representações resultantes das Viagens fi-
losóficas. Analisamos tais representações ava-
liando as referências técnicas e científicas, em 
associação com as políticas de ocupação e ex-
ploração colonial.

O intenso esforço de mapeamento mi-
neralógico de Portugal e suas colônias revela a 
dimensão imperial e os intercâmbios de conheci-
mento entre a Europa, África e América no perí-
odo. Nas investigações, os naturalistas seguiram 
as instruções de viagens, compostas com ins-
trumental técnico-científico europeu, frequen-
temente referindo-se à mineração subterrânea 
e à aplicação da química, como a utilização do 
processo de amálgama do ouro com mercúrio. 
No campo, os viajantes encontraram situações 
específicas, especialmente na criação de técni-
cas de mineração, com a utilização de comple-
xos processos hidráulicos a céu aberto, através 
da tecnologia desenvolvida no Brasil, utilizando 
máquinas para drenagem da água. Dessa forma, 
a implementação de técnicas e conhecimentos 
construídos na Europa não se encaixaram com-
pletamente nas condições locais, gerando al-
gumas controvérsias e a sensação de atraso. O 
mapeamento dos locais onde foram realizadas 
investigações mineralógicas e as áreas de mine-
ração auxilia na compreenção das estratégias de 
desenvolvimento da mineração no período.

A constituição das equipes se relaciona à 
criação dos trajetos das viagens, condicionados 
aos produtos que deveriam ser investigados, aos 
fenômenos observados e ao desenvolvimento de 
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técnicas em história natural. Em linhas gerais, 
as questões orientadoras para os naturalistas no 
campo foram: ocorrências de salitre; introdu-
ção de novos gêneros agrícolas, especialmente 
a cochonilha, a quina, o anil, o cacau e o café; 
desenvolvimento agroindustrial impulsionado 
pelas inovações técnicas introduzidas na agri-
cultura; um minucioso inventário dos recursos 
hídricos e de possíveis canais de ligação entre as 
capitanias. Verificamos, circunstanciadamente, 
as observações pormenorizadas dos naturalistas 
sobre os objetos de suas investigações concre-
tas, a cada momento, avaliando como as reali-
dades geográficas e geológicas, ou as condições 
ambientais locais, determinaram as dinâmicas e 
resultados das viagens, que se tornam essenciais 
para a construção de mapeamentos temáticos.

O conjunto de práticas foi sintetizado em 
várias representações, como imagens, coleções 
e textos elaborados pelos viajantes tanto no 
campo quanto no gabinete, materializando 
deslocamentos e permanências dos viajantes 
pelo Mundo Português. As representações 
também se caracterizam como práticas literárias 
(JARDINE; SECORD; SPRAY, 1996), mas, 
devido à amplitude e à diversidade de fatores 
envolvendo essas práticas, analisaremo-nas 
como uma dimensão separada.

No momento posterior às viagens, alguns 
dos viajantes estiveram empenhados na publi-
cação do material resultante, o que demandou 
a criação de tipografias, dentre as quais, a de 
maior relevância foi a Tipografia do Arco do 
Cego, que operou entre 1799 e 1801. Além dis-
so, novos profissionais passam a fazer parte das 
articulações da rede de relações envolvidas no 
trabalho de viajantes: gravadores, desenhistas, 
fundidores envolvidos na impressão das obras 
de história natural. Analisamos as representa-
ções impressas e o conjunto de práticas a elas 
associadas, especialmente pensando na asso-
ciação intrínseca entre o desenvolvimento da 
história natural e a imprensa.

Podemos visualizar as dimensões 
biográficas dos viajantes na figura 3. Para 
cada indivíduo, pensamos em como se dão as 
relações entre as dimensões, determinando as 
singularidades biográficas. A criação de grupos 
de viajantes foi feita de duas formas: pelo 
estabelecimento de vínculos entre os indivíduos, 
através de suas relações interpessoais; ou de 
homologias de dimensões biográficas. Com 
isso, é possível compreender os papéis sociais 
dos viajantes.

Para compreendermos aspectos singula-
res e sociais dos viajantes, escolhemos de início 

Figura 3: Dimensões biográficas dos viajantes em movimento pelo Mundo Português
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um único indivíduo para o desenvolvimento das 
micronarrativas. A partir desse viajante, estabe-
lecemos sua rede de relações, procurando des-
vendar os vínculos com indivíduos de dimensões 
biográficas variadas e homologias com outros 
viajantes. As relações interpessoais são descritas 
em micronarrativas e desvendam a cooperação 
entre indivíduos para o complexo de atividades 
envolvidas no longo processo das viagens e das 
práticas de história natural no período.

Considerações finais

A criação de micronarrativas biográficas, 
divulgadas em meios virtuais em conjunto 
com documentos sobre as Viagens filosóficas, 
contribui para a compreensão do grande projeto 
português de elaboração de uma História 
natural das colônias, ao mesmo tempo em que 
constitui um instrumento para a divulgação 
das viagens para públicos não-especialistas, 
ampliando o debate no contexto da educação 
básica. As possibilidades de utilização de meios 
virtuais trazem novos desafios em relação à 
escrita biográfica e à criação de vínculos entre as 
representações, rompidos ao longo dos últimos 
dois séculos em várias tentativas de conservação 
dos documentos e de sua publicação. A criação 
de micronarrativas adveio do debate sobre 
a criação de uma escrita biográfica para 
amplo conjunto de viajantes e suas relações, 
demonstrando as singularidades de cada sujeito 
em relação aos locais por ele percorrido e suas 
posições físicas e simbólicas nas instituições 
científicas e educacionais portuguesas do final 
do século XVIII. As micronarrativas apresentam 
momentos biográficos que podem tanto ser 
articulados à própria dinâmica de um indivíduo, 
revelando suas singularidades, quanto ser 
conectados às micronarrativas de outros 
viajantes, na construção de redes de relação 
bastante complexas, que demonstrem o caráter 
colaborativo das viagens na configuração de 
grupos sociais.

A criação das redes de cooperação 
entre equipes complexas proporciona uma 
compreensão mais abrangente da atividade 

científica, rompendo com visões tradicionais das 
grandes invenções e descobertas de indivíduos 
únicos, expressas nas imagens dos grandes 
gênios, para a criação de um quadro coletivo 
que permita a visualização das articulações 
entre os personagens que permaneceram 
ocultos no ensino de ciências.

As singularidades biográficas se deram 
especialmente no contato com a diversidade 
natural, social e cultural do império português 
e nas minuciosas descrições dos animais, 
vegetais, minerais e indígenas. A construção 
do referencial teórico dos naturalistas em 
grande medida se formou e transformou 
durante o processo das viagens, decorrente dos 
múltiplos encontros com a população local e 
da investigação da diversidade natural nas 
colônias. As associações entre os indivíduos 
se realizaram para a resolução de problemas 
vivenciados pelos viajantes no cotidiano das 
viagens e revelam atividades singulares à 
realidade da América Portuguesa, nas relações 
entre as diversas colônias do Mundo Português. 
Aqui, a historicidade da ciência é demarcada 
nas dimensões locais, criando situações 
contextualizadas de ensino. Apresentar os 
percursos dos viajantes, destacando sua 
mobilidade pelo Império Português, através 
do georreferenciamento, com sequências de 
micronarrativas que ressaltem as questões 
locais, permite demonstrar as singularidades dos 
sujeitos através de uma escrita de biografemas 
que detalhem a percepção instantânea dos 
viajantes sobre o local investigado.

Numa dialética de associação entre os 
diversos dados e realidades vivenciadas pelo 
Mundo Português, partimos para um movimento 
de verticalidade, ou descontextualização da 
realidade, percebendo as dimensões globais. 
Esse movimento permite passar das singulares 
às generalidades envolvidas nas atividades 
científicas e no conjunto das Viagens filosóficas. 
No quadro coletivo e generalizante das viagens, 
destacam-se as práticas para preparação e 
conservação das coleções, minuciosamente 
descritas nas instruções de viagens. Além disso, 
a padronização da linguagem se consolidava 
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na classificação das espécies botânicas, 
zoológicas e mineralógicas, assim como na 
nova nomenclatura da química moderna.

O desenvolvimento de práticas 
científicas ocorreu tanto no gabinete quanto 
no campo, pela mobilização de profissionais 
que na época já assumiam atribuições 
distintas nos campos da história natural, do 
desenho e da cartografia. Abordar as Viagens 
filosóficas na educação básica pode ressaltar 
as relações interdisciplinares na produção 
do conhecimento científico. A partir da 

elaboração deste instrumental, esperamos 
que professores do ensino básico, em áreas 
distintas que abarquem a temática brasileira 
em seus currículos como história, geografia, 
biologia, artes e português, por exemplo, 
possam usufruir do material analisado para 
inserir a história das ciências do Brasil 
à realidade dos alunos, aproximando-os 
afetivamente pelo contato com a história de 
seu país e pela possibilidade de contato com 
materiais reais, pelos hiperlinks, do período 
das Viagens filosóficas.
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Bullying escolar: um fenômeno multifacetado
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Resumo

O bullying escolar pode envolver crianças de diferentes 
maneiras, fazendo com que essas assumam papéis diferenciados. 
Dentre estes, têm-se vítimas, agressores e vítimas-agressoras. O 
objetivo deste estudo foi descrever como ocorre o bullying em 
escolas de alta vulnerabilidade social da Grande Florianópolis 
e os papéis assumidos pelos alunos nesse fenômeno. Quanto ao 
método,  participaram 409 crianças e adolescentes do terceiro 
ao quinto ano e da quarta à sexta série do ensino fundamental, 
de duas escolas públicas municipais, com idades entre 8 e 16 
anos (X=11,14). Como instrumento, utilizou-se o Questionário 
de Olweus adaptado à população brasileira. Para a análise 
dos dados, empregaram-se a estatística descritiva e estatística 
inferencial por meio dos testes Mann Whitney e Kruskal Wallis. 
Quanto aos resultados, 29,8% dos meninos e 40,5% das meninas 
relataram terem sido vítimas; já 32,3% dos meninos e 24,6% 
das meninas relataram terem sido agressores. As vítimas foram 
as que se mostraram mais dispostas a ajudar como podem um 
colega que esteja sofrendo agressão (X=1,54; p>0,001), mesmo 
que não o conheçam (X=1,57; p>0,004). Em contrapartida, 
os agressores se diferenciaram do grupo que não participa 
(X=1,73) e do grupo das vítimas (X=2,34), sendo aqueles que 
menos se sentiram sozinhos (X=1,47; p>0,001). Concluiu-se 
que as informações obtidas neste estudo são indispensáveis 
na busca de alternativas para redução do bullying escolar. O 
fortalecimento das relações entre escola e alunos, e um maior 
preparo dos professores e funcionários são extremamente 
necessários para tentar minimizar os efeitos dos fatores de 
risco a que essas crianças estão expostas e consequentemente a 
violência na escola.
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School bullying: A multifaceted phenomenon
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Abstract

School bullying can involve children in different ways, making them 
play different roles, among them, victims, bullies and bully-victims. 
The aim of this study was to describe how bullying occurs in high 
social vulnerability schools of Florianópolis metropolitan area and 
the roles played by students in this phenomenon. Overall, 409 
children and adolescents from the 3rd to 5th grades and of two public 
elementary schools aged 8-16 years (X = 11.14) participated in this 
study. As a tool, the Olweus Questionnaire adapted to the Brazilian 
population was used. For data analysis, descriptive statistics and 
inferential statistics were applied by the Mann Whitney and Kruskal 
Wallis tests. As for results, 29.8% of boys and 40.5% of girls 
reported being victims; 32.3% of boys and 24.6% of girls reported 
being bullies. Victims were the most willing to help a colleague who 
is suffering from bullying (X = 1.54; p> 0.001), even if they do not 
know the victims (X = 1.57; p> 0.004). Bullies are differentiated 
from the group that does not participate (X = 1.73) and the group 
of victims (X = 2.34), being those who felt less alone (x = 1.47; 
p> 0.001). It was concluded that the information obtained in this 
study is indispensable in the search for alternatives to reduce school 
bullying. The strengthening of relations between school and students 
and a better preparation of teachers and school staff are extremely 
necessary to try to minimize the effects of risk factors to which these 
children are exposed and consequently violence at school.
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Introdução

O bullying sempre tem como objetivo fe-
rir e magoar a vítima, ocorrendo principalmen-
te de três maneiras: agressões físicas diretas; 
agressões verbais diretas; e agressões indiretas 
(PEREIRA, 2002; SMITH et al., 2008; CRAIG et 
al., 2009; PUHL; KING, 2013). A agressão física 
direta engloba ataques abertos à vítima envol-
vendo ações individuais ou em grupo contra 
uma única pessoa, através de agressões com 
tapas, empurrões, pontapés, cuspes, roubos, 
estragos de objetos e a submissão do outro a 
atividades servis. A agressão verbal direta en-
volve ações de insultos em público, incluindo 
xingamentos, provocações, ameaças, apelidos 
maldosos, comentários racistas, ofensivos ou 
humilhantes. E a agressão indireta se dá pelo 
isolamento e exclusão social dentro do grupo 
de convivência, dificultando as relações da víti-
ma com os pares ou prejudicando a sua posição 
social, por meio de boatos, ignorando a pre-
sença da vítima ou ameaçando os outros para 
que não brinquem com a mesma (BJORKQVIST; 
ÖSTERMAN; KAUKAINEN, 1992; PEREIRA, 
2002; MCGRATH, 2007; ANTUNES et al., 2008; 
PUHL; KING, 2013). Além desses, alguns outros 
tipos de bullying vêm sendo relatados na litera-
tura, como a agressão sexual (CARVALHOSA; 
LIMA; MATOS, 2001; RUNYON et al., 2006; 
MCGRATH, 2007; ANTUNES et al., 2008; 
SANTOS, 2010; ESPELAGE et al., 2013), a ex-
torsão, na qual os agressores exigem dinheiro 
ou bens através de ameaças, e o cyberbullying, 
que consiste na vitimização ocorrida no es-
paço virtual (SMITH; ANANIADOU; COWIE, 
2003; AGATSTON, KOWALSKI; LIMBER, 2007; 
CHIBBARO, 2007; MCGRATH, 2007; WOLAK; 
MITCHELL; FINKELHOR, 2007; ANTUNES et 
al., 2008; SMITH et al., 2008; WONG et al., 
2008; RAIMUNDO; SEIXAS, 2009; TSANG; 
HUI; LAW, 2011).

O fenômeno bullying se diferencia 
de outras agressões pela persistência e 
intencionalidade, além de possuir três 
aspectos marcantes no que diz respeito a sua 

caracterização: o ato agressivo não resulta de 
uma provocação; não é ocasional; e é relevante 
a desigualdade de poder entre alunos agressores 
e vítimas (SALMIVALLI, 1996; PEREIRA, 2002; 
RAIMUNDO; SEIXAS, 2009). Além disso, Rocha, 
Costa e Neto (2013) também destacam que, 
para ser considerada bullying, a agressão deve 
ocorrer entre pares e que, apesar do fenômeno 
ser caracterizado como uma agressão, nem toda 
a agressão é classificada como bullying. Para 
ser dada como tal, a agressão física ou moral 
deve apresentar quatro características: intenção 
do autor em ferir o alvo; repetição da agressão; 
presença de público espectador; e concordância 
do alvo com relação à ofensa.

O bullying ocorre em contextos 
interacionais dinâmicos (SALMIVALLI, et al., 
1996) e pode envolver as crianças de diferentes 
maneiras, fazendo com que essas assumam 
papéis diferenciados em relação à postura 
adotada perante este fato. Assim, surgem muitos 
papéis de participação no bullying escolar, 
dentre os quais há as vítimas, os agressores, as 
vítimas-agressoras e os espectadores. Contudo, 
cada um desses papéis ainda pode se subdividir 
em perfis, segundo as características que os 
tipificam (SALMIVALLI, et al., 1996). Tendo 
em vista essa grande abrangência, este estudo 
limitou-se a estudar apenas os agressores, as 
vítimas e as vítimas-agressoras.

As vítimas geralmente constituem o grupo 
dos alunos mais novos, têm poucos amigos, são 
passivos, retraídos, infelizes, pouco sociáveis, 
inseguros, sofrem com a vergonha, medo, 
depressão, ansiedade e são desesperançados 
quanto à possibilidade de adequação ao 
grupo (SMITH; SHARP, 1994; CARVALHOSA; 
LIMA; MATOS, 2001). São aqueles que têm 
piores relações com pares e consomem menos 
drogas (CARVALHOSA; LIMA; MATOS, 2001). 
As pessoas com deficiência física e mental 
(CRUZ; SILVA; ALVES, 2007), com diferentes 
orientações sexuais e de gênero (LYZNICKI; 
MCCAFFREE; ROBINOWITZ, 2004; RIVERS, 
2004; MÉNDEZ, 2007; MÉNDEZ; CETO, 2007; 
LEVASSEUR; KELVIN; GROSSKOPF, 2013; 
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PATRICK ET AL., 2013), com defeitos congênitos 
ou adquiridos, (LOUIS ET AL., 2005) e com 
sobrepeso (STRAUSS; POLLACK, 2003) são as 
principais vítimas do bullying. Esses indivíduos 
que sofreram vitimização na infância, em curto 
prazo, são mais propensos ao abandono escolar 
(STONE; HAN, 2005), podem ter dificuldades 
nas atividades escolares, ficar doentes ou 
indispostos e ter problemas com o sono (SHARP; 
THOMPSON, 1992). Em longo prazo, são mais 
propensos a sofrer de bloqueios psicológicos 
(LOPES NETO, 2005), e de perturbações mentais 
na vida adulta (PIEDRA; LAGO; MASSA, 2006), 
tendem a ter maior dificuldade de se relacionar 
com os outros, pior autoestima. E – a mais 
preocupante de todas as consequências do 
bullying –  tornam-se mais propensos a cometer 
suicídio (SMITH; MADSEN, 1996; HENRY ET 
AL., 2013; LEVASSEUR; KELVIN; GROSSKOPF, 
2013; PAN; SPITTAL, 2013; PATRICK ET AL., 
2013; PUHL; KING, 2013).

Em contrapartida, o perfil dos agressores 
constitui-se de algumas características como: 
maior idade, mais prática de exercício físico 
(CARVALHOSA; LIMA; MATOS, 2001; PEGUERO, 
2008; RAIMUNDO; SEIXAS, 2009), maior 
consumo de drogas, tabaco e álcool (KING et al., 
1996; PEREIRA et al., 2004; GOWER; BOROWSKY, 
2013), mais comportamentos violentos, melhor 
imagem corporal (CARVALHOSA; LIMA; MATOS, 
2001), mais extroversão e segurança, confiança 
em si, ausência de sentimentos de medo, 
ansiedade ou culpa (OLWEUS, 1978; SMITH; 
SHARP, 1994), tendência a ter pior relação 
com os pais (JUNGER, 1990). Muitas vezes são 
hiperativos, têm dificuldades de atenção, menor 
inteligência, desempenho escolar deficiente, são 
os principais responsáveis por levarem armas 
à escola, são tipicamente populares e veem sua 
agressividade como qualidade, podendo mostrar-
se agressivos inclusive com os adultos (PEREIRA 
et al., 2004; LOPES NETO, 2005; COSTA; 
PEREIRA, 2010; REIJNTJES et al., 2013). Esse 
comportamento agressivo na infância traz como 
consequências problemas nos relacionamentos 
afetivos e sociais, dificuldades em respeitar as 

leis, menor autocontrole (PEREIRA, 2002) e 
aumento da probabilidade de se tornarem pessoas 
mais agressivas ou agressores envolvidos em 
criminalidade (OLWEUS, 1978; FREIRE; SIMÃO; 
FERREIRA, 2006).

Embora a literatura já aponte essas carac-
terísticas bem definidas para os papéis de agresso-
res e vítimas, no ambiente escolar, torna-se mais 
complicada a identificação dos envolvidos nesse 
tipo de comportamento, principalmente pela pre-
sença dos indivíduos que são vítimas-agressoras. 
Nesses casos, a mesma criança ou adolescente 
pode assumir ambos os papéis em diferentes si-
tuações (SANTOS, 2010). Aproximadamente 10% 
dos alunos têm um duplo envolvimento, ora 
como agressores, ora como vítimas (RAIMUNDO; 
SEIXAS, 2009) e é esse o grupo no qual se en-
contram maiores fatores de risco, os quais têm 
um efeito não apenas aditivo, mas multiplica-
tivo (SPENCE; MATOS, 2000), com níveis mais 
elevados de envolvimento em comportamentos 
violentos fora da escola, de uso de substâncias 
ilícitas, de relatos de depressão, ansiedade, sinto-
mas físicos e psicológicos e com os piores resul-
tados em avaliações de ajustamento psicossocial 
(CARVALHOSA; LIMA; MATOS, 2001; SEALS; 
YOUNG, 2003; CARLYLE; STEINMAN, 2007).

Contudo, em qualquer esfera de 
participação no bullying, essas atitudes de abuso 
de poder podem acarretar problemas graves no 
desenvolvimento dessas crianças e adolescentes 
(OBRDALJ et al., 2013), que se refletirão até 
mesmo na vida adulta. Tornam-se extremamente 
necessárias maiores investigações sobre como 
esse fenômeno acontece e quais os perfis dos 
participantes do bullying escolar, principalmente 
em comunidades de risco (LEWIS et al., 2013), 
nas quais crianças e adolescentes estão em 
contato direto com formas violentas de resolver 
conflitos. Sabe-se que a probabilidade de 
envolvimento nesse tipo de comportamento 
cresce consideravelmente quando aumentam 
os fatores de risco que afetam as crianças e 
adolescentes (SPENCE; MATOS, 2000).

Já foram apontandos na literaturaua 
alguns fatores de vulnerabilidade social que 
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podem favorecer o envolvimento no bullying 
escolar. Dentre eles, destacam-se: escolas com 
excessivo número de alunos (CODO, 2006); 
desempenho escolar deficiente e altos índices 
de reprovação (HOLT, FINKELHOR; KANTOR, 
2007; MATOS et al., 2009); consumo de tabaco 
e álcool (CARVALHOSA; LIMA; MATOS, 2001); 
fraca ligação com a escola (MATOS et al., 2009); 
locais inseguros e pouco supervisionados (LOPES 
NETO; SAAVEDRA, 2003); formação deficiente 
de professores e funcionários no que tange ao 
conteúdo ministrado e às habilidades em lidar 
com os alunos e à estrutura do próprio trabalho 
(LOPES NETO; SAAVEDRA, 2003; SCHERECK;  
MILLER; GIBSON, 2003); alta rotatividade de 
professores (LOPES NETO; SAAVEDRA, 2003); 
violência fora da escola (CARVALHOSA; LIMA; 
MATOS, 2001); falta de limites e desarmonia dos 
lares (SANTOS, 2010); pobre envolvimento afetivo 
com os pais ou ausência de um dos pais ou ambos 
(SANTOS, 2010; SENRA; LOURENÇO; PEREIRA, 
2011); baixa escolaridade dos pais (ANALITIS et 
al., 2009; PERREN; STADELMANN; KLITZING, 
2009); desemprego do pai e inatividade econômica 
da mãe (MAGKLARA et al., 2012); violência 
doméstica ou interparental (SENRA; LOURENÇO; 
PEREIRA, 2011); relações de desigualdade e baixo 
nível socioeconômico (ANALITIS et al., 2009; 
SENRA; LOURENÇO; PEREIRA, 2011).

Assim, é importante ressaltar que essa 
violência identificada no ambiente escolar 
não está restrita aos muros da escola (CUNHA; 
WEBER, 2010), sendo o bullying considerado 
por Salmivalli e Voeten (2004) um fenômeno 
social. Dessa forma, o bullying não pode ser 
compreendido fora da dinâmica da sociedade, 
uma vez que esse fenômeno está atrelado a 
fatores políticos, econômicos e culturais,  não 
podendo, então, ser dissociado do contexto social, 
urbano, relacional e familiar no qual as crianças 
e adolescentes estão inseridos (SALMIVALLI et 
al., 1998; SILVA; PEREIRA, 2008). Os diferentes 
tipos de participação assumidos perante o bullying 
são gerados de acordo com os papéis sociais, as 
práticas e experiências do sujeito (SALMIVALLI, 
1998; ALMEIDA, LISBOA; CAURCEL, 2007; 

LOPES NETO, 2005), ou seja, estão diretamente 
relacionados ao que podemos chamar de 
identidade do indivíduo.

Dessa forma, o presente estudo tem 
como objetivo descrever como ocorre o bullying 
em escolas de alta vulnerabilidade social da 
Grande Florianópolis e os papéis assumidos 
pelos alunos nesse fenômeno.

Método

Esta pesquisa faz parte de um projeto 
aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisas 
com Seres Humanos da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC) sob processo 
5439/2011, no expediente 75/2011. Trata-se 
de uma pesquisa de campo com desenho de 
estudo transversal, de cunho quantitativo, 
não probabilística, realizada em duas escolas 
da Grande Florianópolis, SC, escolhidas por 
conveniência, para que os sujeitos da pesquisa 
atendessem ao perfil de alta vulnerabilidade 
social proposto pelo estudo.

Participaram deste estudo 409 crianças e 
adolescentes do 3º ao 5º ano e da 4ª a 6ª série do en-
sino fundamental1, de ambos os sexos, com idades 
entre 8 e 16 anos (média de idade de 11,14 anos), 
de duas escolas públicas municipais da Grande 
Florianópolis. Utilizou-se o Questionário de Olweus 
adaptado à população brasileira (OLIVEIRA; 
BARBOSA, 2012), constituído de quatro blocos de 
perguntas: o bloco 1, que consiste de quinze ques-
tões referentes aos dados sócioeconômicos; o bloco 
2, que tem treze questões sobre as situações em que 
as crianças são vítimas de algum tipo de agressão 
vinda dos colegas; o bloco 3, que traz quatro ques-
tões sobre a identificação de comportamentos de 
agressão na escola; e por fim, o bloco 4 consis-
te de dez questões sobre amizade e a percepção 
das crianças em relação ao recreio escolar. De 

1- Este estudo é consequência de um projeto maior, no qual diversos 
instrumentos foram utilizados. Assim, a escolha por esse nível de ensino 
deu-se em função das idades ou séries/anos escolares propostas pelos 
instrumentos. Além disso, a presença dos termos séries e anos para a 
determinação do nível escolar é consequência do processo de transição 
pelo qual as escolas brasileiras ainda estão passando. Sendo assim, ambas 
as escolas ainda possuíam turmas em currículos diferentes.
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modo geral, as questões eram de múltipla escolha, 
como, por exemplo, na pergunta “Quantas vezes 
algum(a) aluno(a) da escola fez algo de mal a você 
nos últimos três meses de aula?”, na qual as res-
postas poderiam ser: (1) Nenhuma vez; (2) Uma ou 
duas vezes; (3) Três ou quatro vezes; (4) Cinco ou 
mais vezes. Com as informações obtidas por meio 
daqueles que responderam que foram vítimas ou 
agressores três ou mais vezes, criou-se uma variá-
vel classificando os alunos em quatro categorias de 
participação no bullying: “não participa” (indivídu-
os que não se envolveram em nenhuma situação 
de vitimização ou agressão); “vítima” (indivíduos 
que se consideravam vítimas em três ou mais situ-
ações); “agressor” (indivíduos que se consideravam 
agressores em três ou mais situações); e “vítima-
-agressora” (indivíduos que se consideravam víti-
mas e agressores em mais de três situações).

Realizou-se a estatística descritiva e 
estatística inferencial por meio dos testes Qui-
quadrado, para verificar a associação entre as 
variáveis, e One-Way Anova, para comparação 
das variâncias entre grupos, com Post Hoc de 
Duncan. Os dados da pesquisa foram tabulados 
e analisados no programa SPSS versão 20.0 e 
para todos os testes foi adotado um intervalo de 
confiança de 95% (p<0,05).

Resultados

Foi perguntado aos participantes se eles 
já haviam sofrido algum tipo de agressão na 
escola. Verificou-se que 29,8% dos meninos 
e 40,5% das meninas relataram terem sido 
vítimas de violência na escola pelo menos uma 
vez (Tabela 1).

Tabela 1- Ser vítima de agressão na escola

SER VÍTIMA DE AGRESSÃO
MENINOS MENINAS

χ2 P
N % N %

Nenhuma vez 139 70,2 116 59,5

5,004 0,171

Uma ou duas vezes 22 11,1 30 15,4

Três ou quatro vezes 12 6,1 17 8,7

Cinco ou mais vezes 25 12,6 32 16,4

Total 198 100% 195 100%

*N: número de participantes; % frequência; p: nível de significância ≤ 0.05; x²: Teste do qui-quadrado.
Fonte: Dados da pesquisa.

Quando questionados sobre a 
forma como os alunos têm sofrido alguma 
violência, verificou-se que, em ambos os 
sexos, os maiores relatos foram de agressões 
verbais, enquanto as meninas tiveram 

maiores relatos nas agressões indiretas. Vale 
destacar também a baixa prevalência de 
cyberbullying, o que era esperado em função 
das condições sociais desses participantes 
(Tabela 2).

Tabela 2- De que forma o bullying ocorre para as vítimas de ambos os sexos

De que forma isso (bullying) tem ocorrido?
MENINOS (198) MENINAS (195)

χ2 P
N % N %

Nenhum aluno fez algo de mal pra mim 140 70,7 116 59,5 5,446 0,020

Bateram em mim, deram murros, socos e/ou chutes 34 17,2 29 14,9 0,386 0,534

Colocaram-me apelidos ou nomes de que não gostei 43 21,7 66 33,8 7,211 0,007

Falaram sobre mim escondido 27 13,6 53 27,2 11,115 0,001

Pararam de conversar comigo 11 5,6 38 19,5 17,472 0,001

Espalharam mensagens através da internet ou telefone para me 
prejudicar

3 1,5 2 1,0 0,187 0,665

Ofenderam-me por causa da minha cor/raça 10 5,1 17 8,7 2,027 0,155

Outros 28 13,5 17 8,7

*N: número de participantes; % frequência; p: nível de significância ≤ 0.05; x²: Teste do qui-quadrado.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Questionou-se também em quais 
lugares da escola, ou situações, ocorriam essas 
agressões. Tanto para os meninos quanto para 
as meninas, o bullying mais frequente se deu nas 

salas de aulas, seguidas pelos locais de recreio 
e os espaços para Educação Física. Entretanto, 
as meninas relataram maiores ocorrências em 
sala de aula em relação aos meninos (Tabela 3).

Tabela 3- Locais ou situações em que ocorre o bullying escolar para ambos os sexos

Em que lugar/situações essas agressões acontecem?
MENINOS (198) MENINAS (195)

χ2 P
N % N %

Nos corredores e/ou nas escadas 4 2,0 3 1,5 0,130 0,718

No recreio 31 15,7 36 18,5 0,547 0,460

Nas salas de aulas 32 16,2 55 28,2 8,267 0,004

No refeitório e/ou na cantina 5 2,5 3 1,5 0,480 0,489

No banheiro 0 0,0 1 0,5 1,018 0,313

Atrás da escola 4 2,0 2 1,0 0,697 0,404

Na Educação Física 19 9,2 13 15,4 0,697 0,404

Saída 14 6,8 10 5,0 0,280 0,868

*N: número de participantes; % frequência; p: nível de significância ≤ 0.05; x²: Teste do qui-quadrado.
Fonte: Dados da pesquisa.

Aqueles que sofreram algum tipo de 
violência relataram que, em sua maior parte, 
os agressores são da própria sala, e de modo 
geral são mais velhos que as vítimas. Contudo, 
foi frequente a participação de mais de um 

aluno, podendo ser de mais de uma turma e 
de diversas idades e de ambos os sexos. Porém, 
a maior prevalência de agressores foi para os 
meninos, segundo as informações das vítimas 
(Tabela 4).

Tabela 4- Turma dos alunos que cometem agressões segundo informações das vítimas

De que turma são os(as) alunos(as) que têm feito mal a você?
MENINOS MENINAS

N % N %

Nenhum aluno fez algo de mal pra mim 139 70,2 116 59,5

São da minha turma 30 15,2 49 25,1

São de outra turma 17 8,6 9 4,6

São da minha turma e de outra turma 12 6,0 21 10,8

Total 198 100% 195 100%

De que idade são os(as) alunos(as) que têm feito mal a você?
MENINOS MENINAS

N % N %

Nenhum aluno fez algo de mal para mim 139 70,9 116 59,8

São da minha idade 14 7,2 22 11,4

São mais velhos(as) 22 11,3 25 12,9

São mais novos(as) 11 5,6 9 4,6

São da minha idade e mais velhos(as) 4 2,0 10 5,2

São da minha idade e mais novos(as) 1 0,5 2 1,0

São mais velhos(as) e mais novos(as) 4 2,0 7 3,6

São da minha idade, mais velhos(as) e mais novos(as) 1 0,5 3 1,5

Total 196 100% 194 100%

*N: número de participantes; % frequência.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Sobre contar a alguém que foi agredido, 
os alunos indicaram em maior número que os 
pais ou responsáveis são os mais procurados 
para esse desabafo, seguidos pelo professor(a) 
ou diretor(a). Contudo, vale ressaltar que 10,1% 
dos meninos e 6,7% das meninas não contam 
a ninguém sobre esse tipo de violência. Além 
disso, os alunos também relataram sobre os 
colegas os terem defendido nessas situações. 
Verificou-se que, nesse aspecto, as meninas 

continuaram tendo maior suporte social em 
relação aos meninos, sendo que 13,8% dos 
meninos e 8,8% das meninas não tiveram 
ninguém que os defendesse. Contudo, quando 
questionados sobre qual atitude tomavam ao 
verem algum colega da mesma idade sofrendo 
algum tipo de agressão, os meninos (37,0%) 
foram mais indiferentes do que as meninas 
(34,4%), alegando que nada faziam nessas 
situações (Tabela 5).

Tabela 5- Pessoas procuradas pelas vítimas para contar sobre a violência sofrida na escola

Você contou a alguém que alunos(as) fizeram algum 
mal a você na escola?

MENINOS (198) MENINAS (202)
χ2 p

N % N %

Não disse a ninguém 20 10,1 13 6,7 1,506 0,220

Disse a um(a) ou dois(duas) amigos(as) 6 3,0 7 3,6 0,096 0,757

Disse aos meus(minhas) amigos(as) 0 0,0 4 2,1 4,103 0,430

Disse ao professor(a) ou diretor(a) 18 9,1 13 6,7 0,795 0,373

Disse ao meu pai/mãe ou ao responsável por mim 22 11,1 49 25,1 13,040 0,001

O que você faz quando vê alguém fazendo mal a 
algum aluno(a)?

MENINOS (198) MENINAS (202)
χ2 p

N % N %

Nada, pois não é comigo 41 20,8 38 19,5 0,107 0,744

Nada, mas acho que deveria ajudar 32 16,2 29 14,9 0,140 0,708

Tento ajudar como posso 71 36,0 74 37,9 0,153 0,696

Ajudo só se for meu(minha) amigo(a) 51 25,9 48 24,6 0,084 0,772

Ajudo mesmo que não conheça a pessoa 72 36,5 78 40,0 0,494 0,482

*N: número de participantes; % frequência; p: nível de significância ≤ 0.05; x²: Teste do qui-quadrado.
Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre a experiência de ter cometido 
alguma agressão contra os colegas, os meninos 
relataram maior participação, com 32,3% tendo 
agredido pelo menos uma vez, contra 24,6% 
das meninas (Tabela 6).

Os meninos também foram os que mais 
relataram já terem desrespeitado os professores 
(24,7%) e funcionários (3,5%) pelo menos 
uma vez quando comparados às meninas 
(15,4% e 2,5% respectivamente). Contudo, vale 
destacar que os professores foram mais vezes 
desrespeitados do que os funcionários (Tabela 7).

Quanto à participação dos professores 
e funcionários nas questões de violência 
na escola, segundo a percepção dos alunos, 

verificou-se que, tanto para os meninos quanto 
para as meninas, os professores intervieram 
mais vezes do que os funcionários em 
situações de agressões. Entretanto, destaca-se 
que 42,9% dos meninos e 51,3% das meninas 
relataram que os professores nunca ou quase 
nunca fazem nada para impedir que um aluno 
faça mal ao outro, bem como 62,1% e 64,1% 
respectivamente afirmam o mesmo sobre os 
funcionários (Tabela 8).

Encontrou-se uma grande diferença 
entre os sexos sobre já ter ficado sozinho na 
escola, sendo que 36,4% dos meninos e 61,5% 
das meninas relataram já terem se sentidos 
sozinhos pelo menos uma vez. Os alunos 
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Tabela 6- Ser agressor na escola

SER AGRESSOR
MENINOS MENINAS

χ2 p
N % N %

Nenhuma vez 134 67,7 147 75,4

5,301 0,151

Uma ou duas vezes 35 17,7 26 13,3

Três ou quatro vezes 12 6,1 14 7,2

Cinco ou mais vezes 17 8,5 8 4,1

Total 198 100% 195 100%

*N: número de participantes; % frequência; p: nível de significância ≤ 0.05; x²: Teste do qui-quadrado.

Tabela 7- Número de vezes em que os alunos desrespeitaram os professores e funcionários da escola

VARIÁVEL MENINOS MENINAS

Alguma vez você faltou com respeito a um(a) professor(a) ou fez mal a ele(a)? N % N %

Nenhuma vez 149 75,3 165 84,6

Uma ou duas vezes 35 17,7 18 9,2

Três ou quatro vezes 9 4,5 7 3,6

Cinco ou mais vezes 5 2,5 5 2,6

Total 198 100% 195 100%

Alguma vez você faltou com respeito a um(a) funcionário(a) ou fez mal a ele(a)? N % N %

Nenhuma vez 191 96,5 190 97,5

Uma ou duas vezes 4 2,0 3 1,5

Três ou quatro vezes 1 0,5 0 0,0

Cinco ou mais vezes 5 2,5 2 1,0

Total 198 100% 195 100%

*N: número de participantes; % frequência.

Tabela 8- Número de vezes em que os professores e funcionários intervieram em alguma agressão segundo a percepção dos 
alunos

VARIÁVEL MENINOS MENINAS

Quantas vezes os(as) professores(as) fizeram alguma coisa para que os 
alunos(as) parassem de fazer mal aos outros? N % N %

Não sei responder 3 1,5 2 1,0

Nunca 30 15,1 41 21,0

Quase nunca 55 27,8 59 30,3

Às vezes 55 27,8 50 25,6

Muitas vezes 55 27,8 43 22,1

Total 198 100% 195 100%

Quantas vezes os(as) funcionários(as) fizeram alguma coisa para que os 
alunos(as) parassem de fazer mal aos outros? N % N %

Não sei responder 10 5,1 20 10,3

Nunca 77 38,9 95 48,7

Quase nunca 46 23,2 30 15,4

Às vezes 39 19,7 33 16,9

Muitas vezes 26 13,1 17 8,7

Total 198 100% 195 100%
*N: número de participantes; % frequência.

Fonte das tabelas: dados da pesquisa

também foram questionados sobre os recreios 
escolares. Aproximadamente 33,0% de ambos 

os sexos afirmaram odiar, não gostar ou gostar 
mais ou menos dos recreios (Tabelas 9 e 10).
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Em relação às situações ocorridas 
durante os recreios, as meninas em maior 
número (11,3%) relataram não ter amigos 
para brincar no recreio quando comparadas 
aos meninos (4,0%). Dessas informações, 

ressalta-se o elevado número tanto de 
meninos (61,1%) quanto de meninas (76,4%) 
que afirmam que os alunos só gostam de 
brincar de lutas e empurrões nos recreios 
(Tabela 11).

Tabela 9- Número de vezes em que os alunos ficaram sozinhos porque os colegas não queriam a sua companhia

Quantas vezes você ficou sozinho(a), porque os outros alunos 
não queriam a sua companhia?

MENINOS MENINAS
χ2 p

N % N %

Nunca fiquei só 126 63,6 75 38,5

26,037 0,001

Uma ou duas vezes 41 20,7 60 30,7

Três ou quatro vezes 13 6,6 29 14,9

Cinco ou mais vezes 18 9,1 31 15,9

Total 198 100% 195 100%

*N: número de participantes; % frequência; p: nível de significância ≤ 0.05; x²: Teste do qui-quadrado.

Tabela 10- Opinião dos alunos sobre os recreios escolares

Você gosta dos recreios?
MENINOS MENINAS

N % N %

Odeio 4 2,0 3 1,5

Não gosto 3 1,5 6 3,1

Mais ou menos 58 29,3 57 29,2

Gosto 50 25,3 46 23,6

Adoro 83 41,9 83 42,6

Total 198 100% 195 100%

*N: número de participantes; % frequência.
Fonte das tabelas: Dados da pesquisa.

Tabela 11- Situações ocorridas nos recreios escolares

O que acontece no recreio?
MENINOS MENINAS

χ2 p
N % N %

Andam atrás de mim para implicar comigo 34 17,2 47 24,1 2,884 0,089

Não posso brincar do que eu gosto 42 21,2 45 23,1 0,198 0,656

Há muitos meninos e meninas, não há espaço para brincar 56 28,3 65 33,3 1,176 0,278

Os outros meninos e/ou meninas só gostam de brincar de 
lutas e empurrões 121 61,1 149 76,4 10,694 0,001

*N: número de participantes; % frequência; p: nível de significância ≤ 0.05; x²: Teste do qui-quadrado.
Fonte: Dados da pesquisa.

Por fim, conforme as respostas dos 
alunos, os mesmos foram classificados quanto 
ao papel assumido perante o bullying escolar: 
não participa (70,0%); vítima (17,0%); agressor 
(8,1%); e vítima-agressora (4,9%).

De modo geral, verificou-se que as maio-
res diferenças foram entre os grupos que não 

participam do bullying e os agressores quando 
comparados às vítimas e vítimas-agressoras. As 
vítimas-agressoras foram as que se mostraram 
mais dispostas a ajudar como podem um colega 
que esteja sofrendo agressão (X=1,63; SD=0,50). 
Já as vítimas foram as que mais ajudaram mes-
mo que não conhecessem o colega (X=1,57; 
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SD=0,50), bem como também foram esses dois 
grupos os que mais relataram a ocorrência da 
variável “andam atrás de mim para implicar 
comigo” (X=1,46; SD=0,50; X=1,37; SD=0,50). 
Em contrapartida, os agressores se diferencia-
ram dos grupos das vítimas e vítimas-agresso-
ras (X=2,34; SD=1,14; X=2,32; SD=1,29), sendo 

os agressores (X=1,47; SD=0,9) aqueles que me-
nos se sentiram sozinhos.

 A variável “os outros meninos(as) só 
gostam de brincar de lutas e empurrões” teve 
um valor de p < 0,05; entretanto, as diferenças 
entre os grupos não foram sensíveis ao Post 
Hoc de Duncan (Tabela 12).

Tabela 12- Diferenças entre os grupos não participa do bullying, vítimas, agressores e vítimas-agressoras

O que você faz quando vê 
alguém fazendo mal a um 

aluno(a) da sua idade?

NÃO PARTICIPA VÍTIMA AGRESSOR VÍTIMA-AGRESSORA
F p

X(SD) X(SD) X(SD) X(SD)

Tento ajudar como posso 1,31(0,46)a 1,54(0,50) 1,34(0,48) 1,63(0,50)b 6,016 0,001

Ajudo mesmo que não 
conheça a pessoa 1,34(0,47)a 1,57(0,50)b 1,31(0,47)a 1,47(0,51) 4,492 0,004

Quantas vezes você ficou 
sozinho(a), porque os outros 

alunos(as) não queriam a 
sua companhia?

1,73(0,97)a 2,34(1,14)b 1,47(0,91)a 2,32(1,29)b 9,295 0,001

O que acontece no recreio?

Não tenho amigos(as) para 
brincar

1,06(0,23) 1,16(0,37)a 1,03(0,18)b 1,11(0,31) 3,304 0,020

Andam atrás de mim para 
implicar comigo

1,13(0,34)a 1,46(0,50)b 1,19(0,40)a 1,37(0,50)b 14,159 0,001

Os outros meninos(as)  só 
gostam de brincar de lutas e 

empurrões

1,64(0,48) 1,84(0,37) 1,69(0,47) 1,79(0,42) 3,467 0,016

*X: média; SD: Desvio padrão; a-b: Post Hoc de Duncan; F: One-Way Anova; p: nível de significância ≤ 0.05.
Fonte: Dados da pesquisa.

Discussão

Nesta pesquisa, verificou-se que o 
percentual das meninas foi maior do que os 
meninos no que tange ser vítima de bullying, 
mas não foi encontrada associação entre o 
número de vezes que foram vítimas e os sexos. 
Apesar da maioria dos estudos encontrarem os 
meninos como mais vítimas, (BRANNON, 1999; 
CARVALHOSA; LIMA; MATOS, 2001; PEREIRA 
et al., 2004; CHANG et al., 2013; OBRDALJ 
et al., 2013; YANG et al., 2013), no estudo de 
Kubwalo et al. (2013), encontrou-se a mesma 
probabilidade entre os sexos e, nos estudos de 
Bentley e Li (1996) e Baldry (2003), mais meninas 
na situação de vitimização. Essa informação 
pode ser consequência de uma maior auto-
honestidade das meninas em relação aos meninos 

(LEWIS et al., 2013), principalmente pelo fato de 
os estereótipos de masculinidade coibirem, desde 
cedo, a demonstração de fragilidade dos homens, 
e de as mulheres encontram maior suporte social 
nesse aspecto em todas as idades (BRANNON, 
1999).

Outra hipótese sustentada pela literatura 
é a de que as diferenças entre os sexos tendem 
a diminuir quando se leva em consideração 
os diferentes tipos de agressões (IANNOTTI; 
NANSEL, 2009; WANG; IANNOTTI; LUK, 2012). 
Diversos estudos indicam que meninas estão 
mais envolvidas em agressões indiretas, ou 
então em agressões diretas verbais (BANDURA; 
ROSS; ROSS, 1961; CAIRNS et al., 1989; 
CRICK; GROTPETER, 1995; BRANNON, 1999; 
SMITH, 2004; FRISÉN; JONSSON; PERSSON, 
2007; WANG; IANNOTTI; NANSEL, 2009), o 
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que vai ao encontro dos dados encontrados 
neste estudo. Segundo Obrdalj et al. (2013), os 
homens sentem maior necessidade psicológica 
de demonstrar força física, a qual, aliada aos 
fatores biológicos, como tamanho e força, e a 
fatores sociais, como maior probabilidade de 
possuir armas e maior encorajamento por parte 
dos pais, faz com que estejam mais propensos a 
usar a agressão física, causando sérios danos e 
violando as leis (BRANNON, 1999).

Contudo, a vitimização mais prevalente 
ocorreu com agressões verbais, principalmente 
entre as meninas, como encontrado também nos 
estudos de Wang, Iannotti e Nansel (2009) nos 
Estados Unidos, os de Vieno, Gini, e Santinello 
(2011) na Itália, e os de Chang et al. (2013) em 
Taiwan. Em contrapartida, nesses mesmos estudos, 
o cyber bullying foi bastante significativo, estando 
presente entre 13% a 19% dos participantes 
envolvidos neste tipo de comportamento, e sendo 
mais prevalente inclusive do que a vitimização 
étnica, o que não corresponde com a realidade 
dos participantes do atual estudo, no qual apenas 
1,5% dos meninos e 1,0% das meninas relataram 
sofrer bullying pelos meios virtuais. Isso pode se 
dar principalmente pelas condições sociais destas 
crianças e adolescentes de alta vulnerabilidade, as 
quais têm pouco ou nenhum acesso a esses meios.

Os diversos tipos de bullying podem 
ocorrer dentro de todo o ambiente escolar e 
suas imediações, principalmente nos espa-
ços e tempos livres dos alunos  (LOURENÇO; 
PEREIRA, 2009). Neste estudo, verificou-se que 
as vitimizações ocorrem principalmente nas sa-
las de aulas, nos recreios, nas aulas de Educação 
Física ou espaços destinados para tal e na saída 
da escola. Esses achados confirmam os dados 
de Salmivalli, Voeten e Poskiparta (2011), que 
também apontam a sala de aula como o princi-
pal local de ocorrência de bullying, talvez pelo 
tempo em que os alunos permanecem neste am-
biente. Diversos estudos também vêm indicando 
um elevado número de agressões ocorridas nos 
espaços e nas aulas de Educação Física (FAITH 
ET AL., 2002; VAILLANCOURT ET AL., 2010; 
MELIM; PEREIRA, 2013; PUHL; KING, 2013). 
Isso reforça a importância do envolvimento 

dos professores de Educação Física, juntamente 
com todos os participantes do ambiente escolar, 
no combate ao bullying, pois a vitimização está 
fortemente relacionada com a falta de exercí-
cios físicos e um estilo de vida sedentário na 
idade adulta (GRAY ET AL., 2008; PETERSON; 
PUHL; LUEDICKE, 2012; STANKOV; OLDS; 
CARGO, 2012; ROMAN; TAYLOR, 2013). Assim, 
as comunidades escolares devem se preocupar 
em desenvolver ambientes físicos e sociais se-
guros e implementar propostas que ajudem 
os alunos a aprender sobre e adotar escolhas 
saudáveis (LEVASSEUR; KELVIN; GROSSKOPF, 
2013; ROMAN; TAYLOR, 2013).

No presente estudo, segundo relatos dos 
alunos vitimizados, os alunos agressores eram 
da mesma sala e mais velhos que a vítima. Esses 
achados foram semelhantes aos de Raimundo 
e Seixas (2009), que salientam a manutenção 
da desigualdade de poder, característica do 
bullying, pelo status social no seio da turma e 
fatores físicos relacionados à maior idade, como 
tamanho e força física. Apesar de Carvalhosa, 
Lima e Matos (2001) encontraram que os 
agressores, além de serem alunos mais velhos, 
também eram de anos escolares superiores, os 
dados reforçam a ideia de abuso de poder, im-
possibilitando a defesa da vítima (SALMIVALLI, 
1997). Vale ressaltar que o fato, encontrado na 
presente pesquisa, de que alunos mais velhos 
frequentaram a mesma turma de alunos mais 
novos é bastante comum em escolas de perfil de 
alta vulnerabilidade social, nas quais os alunos 
apresentam um elevado índice de distorção ida-
de/série, em função das inúmeras reprovações.

Os alunos também indicaram que as 
pessoas mais próximas a quem eles contam 
sobre as agressões sofridas são os pais ou 
responsáveis, mas as meninas os procuram em 
maior número que os meninos. Isso destaca 
novamente o maior suporte social dado às 
meninas e o sentimento de insegurança dos 
meninos em contar que foram vitimizados, 
o que colocaria em risco sua masculinidade 
estereotipada, muitas vezes reforçada pelos 
pais (BRANNON, 1999). Destaca-se ainda que, 
no atual estudo, muitos alunos vitimizados 
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não contaram a ninguém sobre as agressões 
sofridas, bem como não tiveram ninguém que 
os defendesse, e salienta-se o quão carentes 
de apoio são essas crianças e adolescentes de 
alta vulnerabilidade social (KUBWALO et al., 
2013). Entretanto, no que tange a defender 
outros colegas de agressões, verificou-se que os 
dados desta pesquisa condizem com a literatura 
(RIGBY; SLEE, 1991; SALMIVALLI et al., 1996), 
apontando as meninas como mais defensoras das 
vítimas do que os meninos, que se apresentam 
muitas vezes como espectadores que incentivam 
a violência por parte dos agressores.

Nas questões relacionadas a ser um agres-
sor e a se juntar ao grupo para cometer bullying, 
não houve diferenças entre as frequências espera-
das e observadas com relação ao sexo. Contudo, 
os meninos tiveram uma maior porcentagem 
em relação às meninas, como também encon-
trado em outros estudos (WOLKE et al., 2001; 
SEALS; YOUNG, 2003; OBRDALJ et al., 2013). 
Em contrapartida, apesar dessa necessidade dos 
homens de demonstrar maior agressividade, 
que pode ser explicada pela evolução humana, 
Cairns et al. (1989) indicam que em média as 
meninas podem apresentar um comportamento 
menos agressivo que os meninos. Entretanto, 
quando muito agressivas, as crianças tendem a 
ser semelhantes entre si independente do sexo. 
Esse fato vai ao encontro do estudo de Brannon 
(1999), no qual a autora evidencia que, mesmo 
em contextos extremamente violentos, ambos 
os sexos fazem uso da violência para alcançar 
seus objetivos, mas, de modo geral, os objetivos 
de homens e mulheres são distintos entre si.

Com relação à participação dos professo-
res e funcionários no bullying escolar, verificou-
-se que os alunos relataram desrespeitar mais 
vezes os professores, sendo estes também os 
que mais intervieram em situações de violên-
cia quando comparados aos funcionários, dados 
que vão de encontro aos de Lourenço e Pereira 
(2009), em que os funcionários foram mais inter-
ventores. No entanto, informações bastante pre-
ocupantes foram encontradas nesta pesquisa, na 
qual boa parte dos alunos relataram que profes-
sores (47,0%) e funcionários (63,0%) nunca ou 

quase nunca fazem nada para impedir que um 
aluno agrida o outro, favorecendo dessa forma a 
ocorrência de bullying, que se dá não apenas pela 
inexistência de intervenção ou supervisão (ain-
da que mínima) de pessoas adultas responsáveis 
pela organização e estruturação dos educandos, 
mas também pelas fracas relações entre alunos e 
professores (WALKER; GRESHAM, 1997; LOPES 
NETO; SAAVEDRA, 2003; JALÓN; ARIAS, 2013; 
NYGREN et al., 2013; ROCHA; COSTA; PASSOS 
NETO, 2013). Esse fato destaca a importância da 
presença mais forte do professor e de todos os 
envolvidos no ambiente escolar, não somente na 
sala de aula, para que assim seja possível garan-
tir maior segurança aos alunos (OLWEUS, 1993; 
PEREIRA, 2008; LOURENÇO; PEREIRA, 2009).

Já em relação aos recreios, observou-se 
que as meninas relataram mais vezes ficarem 
sozinhas ou não terem amigos para brincar, 
quando comparadas aos meninos. Esse fato 
pode estar relacionado ao maior percentual de 
meninas que se declararam vítimas de bullying, 
tendo em vista que estudos indicam a solidão e 
a falta de amigos íntimos como fatores de risco 
para ser intimidado na escola (LISBOA, 2005; 
KUBWALO et al., 2013). Esses fatores somados 
a um amplo ambiente escolar, pouca supervisão 
e intervenção de professores e funcionários, e 
poucas opções de materiais e jogos, podem ter 
se refletido no grande percentual de alunos que 
só sabem brincar de lutas e empurrões durante o 
recreio. Essas práticas muitas vezes são utilizadas 
pelos alunos mais aptos e vigorosos como 
forma de demonstrar maior status, excluindo, 
por conseguinte, aqueles alunos que não se 
sobressaem relativamente às suas habilidades 
para os chamados jogos dominantes (HIGGINS, 
1994). Isso também explicaria as diferenças entre 
os papéis de participação no bullying, em que as 
vítimas relataram ser mais perseguidas e solitárias 
no recreio, enquanto os agressores foram os que 
menos se sentiram sozinhos. Esses dados reforçam 
a ideia de Pinto e Branco (2011) de que o estigma 
das crianças vítimas de bullying mobiliza ações 
hostis, pois suas características são socialmente 
marcadas como negativas ou inferiores e, por isso, 
elas mereceriam ser alvo de crueldades.
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Considerações finais

O bullying é um fenômeno de extrema 
complexidade e que precisa ser investigado de 
maneira profunda, para que seja possível com-
preender suas diversas facetas. Os papéis de 
participação, os tipos de agressões mais preva-
lentes e os locais mais utilizados para a prática 
dessas atitudes violentas são informações indis-
pensáveis quando se tenta buscar alternativas 
de redução para tais comportamentos. Por isso, 
este estudo teve o objetivo de descrever como 
ocorre o bullying em escolas de alta vulnerabili-
dade social da Grande Florianópolis e os papéis 
assumidos pelos alunos nesse fenômeno.

Percebeu-se neste estudo que meninos e 
meninas não se diferenciaram estatisticamen-
te em relação aos papéis de participação no 
bullying. Embora estudos recentes já venham 
apontando dados semelhantes, a maior parte da 
literatura contradiz esse achado. Essa informa-
ção acaba por sugestionar que são necessárias 
pesquisas mais avançadas que comparem gru-
pos com e sem situações de risco, para verificar 
se essa condição social pode ter influenciado 
nessas diferenças entre os sexos, ou então se, 
de fato, essa mudança de comportamento ob-
servada nos últimos anos é uma tendência para 
a igualdade entre os sexos, inclusive nos papéis 
de participação no bullying.

Além disso, neste estudo, ressaltou-se a 
fragilidade de crianças e adolescentes vitimiza-
dos, que, além de viverem em condições de risco, 
não encontram suporte social necessário na es-
cola nem por parte dos pares, nem por parte dos 

professores e funcionários da mesma. Os resulta-
dos indicaram que muitos professores e funcio-
nários ainda são omissos perante esse compor-
tamento violento na escola. Assim, a junção de 
ambientes espaçosos, mas com pouca supervi-
são, e crianças ociosas torna essas escolas locais 
auspiciosos para a prática de bullying.

Embora o presente estudo tenha como 
objetivo apenas descrever o fenômeno em 
crianças e adolescentes de alta vulnerabilidade 
social, este apresenta limitações. Como exem-
plos, tem-se a análise dos dados feita com base 
em uma única perspectiva, que é a do próprio 
aluno, por meio do autorrelato e a falta de gru-
pos de outras realidades sociais para possíveis 
comparações dos resultados.

Contudo, as informações obtidas são de 
grande importância para o meio acadêmico, ten-
do em vista que, mesmo sendo um tema bastante 
abordado, o fenômeno bullying ainda precisa ser 
melhor conhecido, principalmente em diferentes 
comunidades. Só assim poder-se-á elaborar pro-
gramas de intervenção mais eficazes, de acordo 
com as necessidades de cada grupo social. Além 
disso, os resultados deste estudo sugerem que só 
com a participação de todos os agentes educati-
vos é que se torna possível combater o bullying 
nas escolas. Sendo assim, o fortalecimento das 
relações entre a escola e os alunos, e um maior 
preparo dos professores e funcionários para 
combater todos os tipos de agressão são extre-
mamente necessários para tentar minimizar os 
efeitos dos fatores de risco aos quais essas crian-
ças estão expostas e, consequentemente, a vio-
lência na escola.
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Resumo

Neste artigo, apresenta-se uma parte do estudo extensivo 
do projeto Cyberbullying – um diagnóstico da situação 
em Portugal, com a aplicação de um questionário a 3.525 
adolescentes no 6.º, 8.º e 11.º níveis de escolaridade. Com 
vista à caracterização do cyberbullying, pretendeu-se 
contribuir para a identificação e interpretação das emoções 
experienciadas pelos jovens envolvidos, quer como vítimas, 
quer como agressores em situações de cyberbullying. Os dados 
revelam que a tristeza, a vontade de vingança e o medo são as 
emoções mais frequentes das vítimas, enquanto a satisfação, 
a indiferença e o alívio são aquelas que os agressores mais 
vivenciam. Revelam ainda diferenças significativas entre 
as emoções experienciadas pelas vítimas e aquelas que os 
agressores lhes atribuem, o que, podendo ser um indicador da 
falta de empatia destes últimos, requer o desenvolvimento de 
uma educação emocional dos jovens. Verificam-se algumas 
diferenças significativas em relação ao nível de escolaridade, 
sexo, escola e município, nomeadamente: na maior incidência 
de emoções como a tristeza, o medo, a insegurança e a vontade 
de vingança nas vítimas do sexo masculino; mais sentimentos 
de insegurança, de alívio, de confusão e desorientação nas 
jovens agressoras; emoções associadas a impotência e falta 
de apoio, experimentadas pelos jovens no papel de vítimas, 
mais numas escolas do que noutras. Esses dados levam-nos 
a refletir sobre formas de agir no sentido da prevenção do 
cyberbullying.
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Abstract

This paper presents a part of the extensive study of the project 
Cyberbullying – A Diagnosis of the Situation in Portugal, 
which applied a questionnaire to 3,525 teenagers in the 
6th, 8th and 11th schooling levels. In order to characterize 
cyberbullying, we have sought to contribute to the identification 
and interpretation of emotions experienced by the youngsters 
involved as victims or offenders in cyberbullying situations. 
The data reveal that sadness, desire for revenge, and fear are 
the most frequent emotions of the victims, while satisfaction, 
indifference and relief are those that the offenders experience 
the most. Data also reveal significant differences between 
the emotions experienced by victims and those that offenders 
attributed to them, which can be an indicator of the lack 
of empathy of the latter and thus requires the development 
of an emotional education of youngsters. Some significant 
differences have been found concerning schooling level, sex, 
school, and municipality, namely: a higher incidence of 
emotions such as sadness, fear, insecurity, and the desire 
for revenge among male victims; more feelings of insecurity, 
relief, confusion, and disorientation among young female 
offenders; emotions associated with impotence and lack of 
support experienced by youngsters in the role of victims, more 
in some schools than in others. These data lead us to reflect 
on how to take action to prevent cyberbullying.
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Introdução

O bullying entre crianças e jovens é uma 
preocupação desde há muito tempo. Tem havido 
muita investigação internacional sobre o assunto e 
um aumento do conhecimento sobre a sua natureza 
e efeitos. Há também uma crescente experiência da 
eficácia de uma série de estratégias de intervenção 
em meio escolar (CASSIDY; FAUCHER; JACKSON, 
2013; MENESINI; NOCENTINNI; PALADINO, 
2012). Com o advento das novas tecnologias de 
informação e comunicação, surgiram novas for-
mas de bullying, geralmente designadas de cyber-
bullying, com base no uso de ferramentas tecno-
lógicas para maltratar sistematicamente outros. 
O cyberbullying é uma forma de agressão muitas 
vezes mais insidiosa que o bullying tradicional. O 
ambiente tecnológico faz com que as relações e os 
ambientes sociais sejam mais complexos, devido à 
expansão do espaço e do tempo, e isso faz com que 
a desigualdade de poder entre vítimas e perpetra-
dores seja incomparavelmente maior (AMADO et 
al., 2009). A pesquisa mostra que as experiências 
sistemáticas de bullying têm um enorme impacto 
negativo sobre o desenvolvimento de seus pro-
tagonistas (SAHIN; AYDIN; SARI, 2012; SMITH; 
BRAIN, 2000; OLWEUS, 1993). São ainda poucos, 
no entanto, os estudos sobre as emoções experien-
ciadas pelos protagonistas do cyberbullying, quer 
quando desempenham o papel de vítimas, quer 
quando desempenham o de agressores (ORTEGA; 
ELIPE; CALMAESTRE, 2009b).

Em experiências de vitimização e agres-
são, os estudos mostram que as vítimas apre-
sentam frequentes sentimentos de vulnerabili-
dade, medo ou vergonha (BERAN; LI, 2005; DE 
MORAES BANDEIRA; HUTZ, 2010), de raiva e 
de desejo de vingança (BERAN; LI, 2005; DE 
MORAES BANDEIRA; HUTZ, 2010; ORTEGA; 
ELIPE; CALMAESTRE, 2009; ORTEGA et al., 2012; 
WILTON; CRAIG; PEPLER, 2000), como também 
de tristeza (ANDERSON; HUNTER, 2012; BERAN; 
LI, 2005; DE MORAES BANDEIRA; HUTZ, 2010; 
WILTON; CRAIG; PEPLER, 2000). Por outro lado, 
os agressores sentem prazer e satisfação em domi-
nar, desenvolvem sentimentos de culpa e vergonha 
pelos atos praticados (DE MORAES BANDEIRA; 

HUTZ, 2010), ou apresentam sentimentos de indi-
ferença (BORG, 1998; WILTON; CRAIG; PEPLER, 
2000; DE MORAES BANDEIRA; HUTZ, 2010).

Neste artigo, pretendemos evidenciar os 
resultados do estudo no que respeita às emoções 
experienciadas por jovens em situações de 
cyberbullying, quer enquanto vítimas quer enquanto 
agressores, bem como relacionar essas emoções 
com algumas variáveis sociodemográficas.

Emoções – dos conceitos e teoria aos 
estudos sobre bullying e cyberbullying

Entendemos aqui por emoções não apenas 
os programas complexos, em grande medida auto-
matizados, de ações experienciadas e sentidas no 
nosso corpo, mas também os sentimentos de emo-
ção que são as percepções compostas de tudo o que 
acontece no corpo e na mente quando sentimos 
emoções – incluindo as ações, as ideias e o estilo 
com que as ideias fluem (DAMÁSIO, 2010). Outros 
autores utilizam diferentes designações, tais como 
a de estados emocionais, que incluem essas com-
ponentes fisiológicas, cognitivas e comportamen-
tais. Aqui, os sentimentos e as sensações corres-
pondem às dimensões subjetivas. A figura 1, que 
identifica as componentes das emoções, segundo 
Berthoz e Krauth-Gruber (2011), dá conta das di-
mensões subjetiva e motivacional a que daremos 
particular atenção neste artigo.

Figura 1 – Componentes das emoções

Fonte: Adaptado de Berthoz e Krauth-Gruber (2011).
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Analisaremos as emoções de acordo 
com várias classificações: positivas ou negati-
vas, primárias ou secundárias (EKMAN, 2003). 
Algumas são entendidas como universais – as 
emoções primárias –, tais como alegria, tristeza, 
raiva e medo. Entre as emoções secundárias, de-
rivadas de combinações de emoções primárias, 
estão culpa, arrependimento, desespero, inse-
gurança, alívio, terror, humilhação (DAMÁSIO, 
2001; EKMAN, 2003; MARTINS, 2009).

Na análise dos nossos dados, centrar-nos-
-emos nas emoções morais que acompanham as 
experiências de cyberbullying, partindo de uma 
teoria atribucional que distingue essas emoções 
quanto à atribuição que os sujeitos fazem acerca 
da possibilidade de controlar (ou não) as causas 
de uma determinada situação e de mudar as 
causas voluntariamente (WEINER, 2007).

Para a interpretação dos dados, 
utilizaremos uma outra proposta de autores que, 
num quadro conceitual integrador, apresentam 
uma teoria atribucional das emoções – a teoria 
do controle-valor das emoções, que estuda as 
emoções analisando se os indivíduos sentem 
que controlam ou que não controlam atividades 
e resultados que são significativos para eles 
(PEKRUN; FRENZEL; GOETZ, 2007).

As emoções parecem ser constituídas do 
conjunto das nossas experiências de valor, em-
bora aquelas não sejam suficientes para fundar 
os valores, o que não significa dizer que estejam 
sempre presentes em todas essas experiências 
(LIVET, 2002). Algumas dessas emoções são 
particularmente relevantes no julgamento e 
decisão moral: são as chamadas emoções mo-
rais. Essas emoções, por si só, são objetos de 
julgamento, pois são socialmente consideradas 
certas ou erradas. Sendo normalmente dirigidas 
aos outros, servem não apenas para nos alertar, 
ler os estados emocionais, motivos e intenções 
dos outros, ajudar-nos a nos posicionar e a re-
gular o comportamento social, de uma forma 
rápida e intuitiva, mas também para apoiar 
uma reflexão mais aprofundada acerca do sen-
tido ético das situações, dos outros e das ações.

Neste estudo, aprofundamos algumas emo-
ções morais, questionando sobre a componente 
subjetiva – sentimentos, percepções, sensações, 

expectativas e atribuições –, à semelhança de 
outros autores (ORTEGA; ELIPE; CALMAESTRE, 
2009), relativas a culpa, injustiça, arrependimen-
to, humilhação e zanga consigo próprio. Na se-
quência de outros estudos (PERREN et al., 2012), 
entendemos como emoções amorais as emoções 
positivas e neutras vividas em situações de so-
frimento como o cyberbullying, aqui integrando 
emoções de satisfação, prazer, divertimento e do 
sentir-se mais forte.

Em alguns desses estudos, há uma fraca 
relação entre bullying e emoções morais, quer 
por aqueles que têm papel de vítimas, quer por 
aqueles que exercem o papel de agressores. No 
estudo de Perren et al. (2012), feito com adoles-
centes e usando medidas de produção face a uma 
situação hipotética de violação de regras morais, 
os participantes categorizados como agressores 
referem, a um nível bivariado, emoções amorais 
como orgulho, indiferença e felicidade, embora 
esse efeito tenha desaparecido num nível mul-
tivariado. Nesse estudo, parece haver relação 
negativa entre bullying e emoções morais (como 
vergonha, culpa e remorso), resultado semelhan-
te àquele do estudo de Gasser e Keller (2009), 
realizado com crianças (de 7-8 anos), em que os 
agressores parecem ter menos tendência a dar 
razões morais às suas atribuições emocionais. Tal 
aspecto também é evidenciado no estudo feito 
por Menesini et al. (2003), em que os agressores 
atribuem mais indiferença e orgulho do que as 
vítimas e as crianças não envolvidas.

Essas relações negativas entre agressão e 
emoções morais também foram verificadas em ou-
tros estudos com adolescentes (ARSENIO; ADAM; 
GOLD, 2009; MENESINI; CAMODECA, 2008; 
TTOFI; FARRINGTON, 2008). A menor incidência 
de emoções morais associa-se a justificações mo-
rais, que apontam para menos comprometimento 
e responsabilidade moral, quer em crianças, quer 
em adolescentes (PERREN et al., 2012).

Metodologia da investigação

Como foi dito, este estudo faz parte de um 
projeto de investigação mais amplo, que se desen-
volveu em duas etapas. Na primeira, de carácter 
exploratório, foi utilizado um questionário com 
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perguntas de resposta aberta, aplicado a uma 
amostra de 339 estudantes do sexo masculino 
(168) e feminino (171), do 6º, 8º e 11º ano de es-
colaridade, de sete escolas das zonas de Coimbra 
e de Lisboa, depois das necessárias autorizações 
do Ministério da Educação, da direção das es-
colas e das famílias. Na segunda, procedeu-se a 
um estudo mais extensivo, com aplicação de um 
questionário com perguntas de respostas mistas. 
É nessa última fase que se inscreve o estudo aqui 
apresentado. Uma cuidadosa e extensa revisão da 
literatura foi realizada ao longo do projeto, in-
cluindo a consulta de instrumentos de coleta de 
dados usados na investigação da problemática 
do cyberbullying (e.g., ORTEGA, CALMAESTRA; 
MORA-MERCHÁN, 2007).

Instrumento de investigação e procedimentos de 
coleta e de análise

A análise de conteúdo dos dados da 
primeira etapa (AMADO et al., 2012) propor-
cionou a construção de conjuntos de indicado-
res que constituíram os itens das perguntas de 
resposta fechada do questionário da segunda 
etapa – Questionário de Diagnóstico sobre o 
Cyberbullying (QDC) –, que inclui quatro partes 
distintas. No início do questionário, é dada uma 
explicação sobre o que é o cyberbullying1, de for-
ma que os participantes possam responder com 
base numa definição comum. Seguem-se algu-
mas questões destinadas a caracterizar a amos-
tra em termos sociodemográficos (idade, sexo, 
local em que reside, profissão e nível acadêmico 
dos pais) e questões genéricas sobre a utilização 
das novas tecnologias. A segunda parte é cons-
tituída por conjuntos de questões que visam a 
coletar informações sobre os jovens no papel 
de vítima, e a terceira, por perguntas sobre os 
jovens no papel de agressores. Nessas duas par-
tes do questionário, incluem-se questões sobre 
as emoções experienciadas no cyberbullying 

I- A explicação dada no início do questionário é a seguinte: “As crianças 
e os jovens utilizam diariamente as novas tecnologias de comunicação 
e isso traz-lhes grandes vantagens, mas também existem situações em 
que, através desses meios, alguns colegas maltratam outros com injúrias, 
calúnias, difamações, perseguições, através de mensagens por telefones 
móveis, por e-mail, num chat, no Hi5 etc. Estamos estudando esse 
fenômeno que se chama cyberbullying […]”.

enquanto vítimas e enquanto agressores, bem 
como as emoções atribuídas pelas vítimas aos 
seus agressores. O quadro 2 apresenta a questão 
sobre emoções dos agressores.

Quadro 2 - Exemplo de pergunta do questionário – Emoções 
dos agressores

33. O que sentiste quando fizeste isso? 
(assinala com uma cruz até 3 opções)

33.1. Senti-me satisfeito/a 33.9. Senti indiferença

33.2. Senti medo
33.10. Senti-me 
arrependido/a

33.3. Senti prazer nisso
33.11. Senti que era divertido 

fazer o que fiz

33.4. Senti-me triste
33.12. Senti vontade de não 

ver ninguém

33.5. Senti-me zangado/a 
comigo

33.13. Senti-me admirado/a 
pelos outros

33.6. Senti-me aliviado/a 33.14. Senti-me culpado/a

33.7. Senti insegurança
33.15. Senti-me confuso/a e 

perdido/a

33.8. Senti-me mais forte 33.16. Senti-me aterrorizado

33.17. Outro sentimento. Qual________________

Fonte: dados da pesquisa

Finalmente, a quarta parte do questionário 
é constituída por questões com as quais se 
pretende perceber os apoios a que os jovens 
recorrem nessas situações e inclui uma escala de 
ambiente escolar e outra de ambiente familiar.

Tanto o questionário exploratório como a 
sua versão final foram construídos pela equipe 
do projeto, constituída por investigadores espe-
cialistas em educação, em psicologia e em tecno-
logias da informação e comunicação, com ampla 
experiência de formação de professores no tema. 
A aplicação do questionário exploratório junto 
a 339 adolescentes dos mesmos níveis etários e 
de escolaridade da amostra selecionada para o 
questionário extensivo foi feita presencialmente 
por professores em formação com os especialis-
tas da equipe e houve o cuidado de coletar infor-
mação que garantisse a adequação da linguagem 
ao nível etário e de escolaridade.

Também o questionário final foi aplicado 
presencialmente, de março a maio de 2012, com 
a colaboração direta de 23 professores das res-
pectivas escolas, muitos dos quais tinham partici-
pado de um curso de formação promovido pelos 
investigadores membros do projeto. Sempre que 
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possível, a aplicação fez-se na aula de formação 
cívica. O tempo de resposta dos alunos ao ques-
tionário variou de vinte a trinta minutos. Foram 
cumpridas todas as formalidades e ações neces-
sárias e exigidas a uma investigação rigorosa e 
ética, incluindo a confidencialidade e o consen-
timento informado dos jovens participantes e dos 
pais dos menores, bem como a aceitação do estu-
do e de aplicação do questionário pelo Ministério 
da Educação, como referido anteriormente.

Neste artigo, apresentamos os resultados 
da análise relativos às emoções, relacionando-
-os com alguns dados sociodemográficos e com 
os motivos dos agressores (os motivos atribuídos 
pelas suas vitimas e os apontados pelos próprios 
agressores). Para além das análises estatísticas 
de caráter descritivo, foram utilizados testes 
de caráter inferencial, como os testes de qui-
quadrado, correlação de Spearman e Bynary 
Logistic Regression.

Amostra

O questionário foi aplicado em 23 agru-
pamentos de escolas situadas nas regiões norte, 
centro e sul do país. Coletaram-se 3.525 respos-
tas de alunos do ensino básico e secundário (6º, 
8º e 11º ano), sendo 1.683 (cerca de 47,8%) do 
sexo masculino e 1.837 (52,1%) do sexo femini-
no, cuja distribuição é apresentada na tabela 1. 
As idades variavam entre os 10 e os 23 anos, si-
tuando-se o seu valor médio nos 13,6 anos, com 
um desvio padrão de 2,3. Os valores da mediana 
e da moda situavam-se ambos nos 13 anos.

Tabela 1 - Amostra por sexo e ano de escolaridade

                                   Masculino                Feminino                  Total

6º ano
592

(16,8%)
529

(15%)
1.121

(31,8%)

8º ano
588

(16,7%)
628

(17,8%)
1.216

(34,5%)

11º ano
496

(14,1%)
676

(19,2) 
1.172

(33,2%) 

Missing data*                                 16                                    16
                                                   (0,4%)                              (0,4%)

Total                             1676                     1833                   3.525
                                  (47,6%)                   (52%)                 (100%)

* Cinco participantes não mencionaram o seu  gênero e onze não indicaram 
o nível de escolaridade. Fonte: Dados da pesquisa.

Questionados sobre se alguma vez, 
durante o último ano, tinham sido vítimas e/
ou agressores de ofensas, difamações, ameaças, 
perseguições, através do telefone celular 
ou da internet, 7.6% (N = 267) dos sujeitos 
responderam que tinham sido vítimas e 3.9% 
(N = 138) dos jovens responderam ter sido 
agressores de cyberbullying. No quadro 3, 
apresenta-se uma caracterização das vítimas 
e agressores de cyberbullying, levando em 
consideração o gênero e o ano de escolaridade.

Tabela 2 - Distribuição da amostra por nível de escolaridade 
e por gênero
                                Vítimas
                     M              F             Total             M               F             Total

6º ano 28 33 61 14 4 18

8º ano 29 50 79 23 16 39

11º ano 43 83 126 45 36 81

Total 100 166 266* 82 56 138

* Um participante não mencionou o seu gênero
Fonte: Dados da pesquisa.

Nos dados apresentados na tabela 2, é 
possível observar, na distribuição da amostra, 
relativamente aos três anos de escolaridade, um 
número maior de vítimas do sexo feminino, ao 
mesmo tempo em que se verificou uma maior 
ocorrência relativamente ao sexo masculino nos 
casos de agressões. A idade média das vítimas é 
de 14,35 anos e a dos agressores é de 15,01 anos, 
o que indica uma idade média mais elevada do 
que a da amostra global, sendo a idade média 
dos agressores mais elevada que a das vítimas. 
Mais à frente, analisamos a relação entre essas 
variáveis sociodemográficas e as emoções.

Resultados

Emoções das vítimas

Apresentamos, na tabela 3, o conjunto 
dos dados relativos às emoções assinaladas 
pelas vítimas (as quais deveriam escolher três 
de um conjunto de quinze), e àquelas atribuídas 
pelos agressores às vítimas como tendo sido 
sentidas na situação que durante o último ano 
consideraram mais grave.
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Tabela 3 – Emoções das vítimas referidas pelas próprias e 
pelos agressores

Emoção das vítimas
Referidas pelas 

vítimas
N=267

Referidas pelos 
agressores

N=138

Sentir tristeza 44,9% 18,7%

Sentir raiva 39,5% 27,6%

Sentir vontade de vingança 35,8% 32,1%

Sentir medo 23,9% 24,6%

Sentir humilhação 23,6% 33,6%

Sentir indiferença 20,7% 19,4%

Sentir vontade de fugir 19.9% 10,4%

Sentir insegurança 19.9% 13,4%

Sentir estar confuso e perdido 17% 9,7%

Sentir vontade de não ver 
ninguém

16,6% 5,2%

Sentir estar sozinho e indefeso 14,4% 9%

Sentir injustiça 11,8% 9,7%

Sentir terror 10,3% 5,2%

Sentir desespero 9,6% 6,0%

Sentir culpa 2,2% 25,4%

Fonte: dados da pesquisa

Como se pode ver na tabela 3, as cinco 
emoções mais referidas são, todas elas e como 
era expectável, emoções negativas, associadas 
a sofrimento; e, em 6º lugar, surge a indiferen-
ça. Destaca-se a tristeza como a emoção mais 
presente (em quase 50% dos respondentes que 
referiram situações no papel de vítimas). Trata-
-se de uma emoção não ativa, introjetada, com 
um grau de intensidade relativamente menor do 
que outras, como o desespero (9,6%) e o terror 
(10,3%), bem menos frequentes, embora de não 
menos importância, pela sua força, e que pa-
recem apontar para um sentimento de falta de 
controle sobre a situação (PEKRUN et al., 2007).

Por contraposição, surgem frequente-
mente, logo a seguir à tristeza, em termos de 
percentagem, emoções negativas que apelam à 
ação, como a raiva (39,5%) e a vontade de se 
vingar (35,8%). O medo (24,6%) e a insegurança 
(19,9%) são também manifestações que podem 
estar associadas a um sentimento de falta de 
controle sobre as situações, embora referidas 
numa frequência inferior. No mesmo sentido, 
surgem 14,4% de referências ao sentir-se so-

zinho e indefeso e emoções que orientam para 
o evitamento, como o sentir vontade de fugir 
(19,9%) e vontade de não ver ninguém (16,6%). 
A essas respostas não será alheio o fato de 
muitas vezes o cyberbullying estar associado a 
imagens que permanecem no tempo, em espa-
ço virtual. Talvez tais respostas sejam também 
associáveis ao fato de as vítimas, geralmente 
muito vulneráveis do ponto de vista da auto-
estima, verem essa situação agravada depois de 
vitimadas, o que tende a diminuir a sua capaci-
dade de relacionamento com os outros.

Ainda em relação às emoções das víti-
mas – o sentimento de transgressão moral pe-
los agressores –, evidenciam-se emoções como 
a humilhação (23,6%) e a injustiça (11,8%). 
Em contrapartida, ainda a respeito desse nível 
moral, as vítimas muito raramente atribuem a 
si próprias sentimentos de culpa (2,2%), não 
se reconhecendo responsáveis pelas situa-
ções vividas, ao contrário do que noutro tipo 
de situações de vitimização parece acontecer 
(GRAHAM; JUVONEN, 1998). Relativamente às 
emoções das vítimas referidas pelos agressores, 
destacam-se humilhação (33,6%), vontade de 
vingança (32,1%), raiva (27,6%), culpa (25,4%) 
e medo (24,6%).

Emoções dos agressores

No que respeita às emoções sentidas 
pelos próprios agressores, conforme distribuição 
apresentada na tabela 4, destacam-se as emoções 
ditas positivas, como a satisfação (32,6%), o 
alívio (26,5%), a diversão (18,2%), o prazer 
(19,7%), o sentir-se mais forte (14,4%), emoções 
que parecem remeter para interesses egóicos e 
para um sentido de controle sobre as situações.

Ressaltamos que esses tipos de emoções 
referidas e sentidas pelos agressores surgem 
também em estudos com adolescentes sobre 
agressão entre pares, em contextos face a face; 
esses adolescentes invocavam o divertimento e 
a brincadeira como os motivos mais frequentes 
que utilizavam para justificar a agressão, mas 
que nem sempre eram partilhados pelas vítimas 
e observadores da mesma (MARTINS, 2013).
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Tabela 4 – Emoções dos agressores (N=138)

Emoções dos agressores 
Respostas dos agressores____________________

         
  f                       %

Senti-me satisfeito 43 32,6

Senti indiferença 37 28

Senti-me aliviado 35 26,5

Senti prazer 26 19,7

Senti que era divertido 24 18,2

Senti-me mais forte 19 14,4

Senti-me arrependido 18 13,6

Senti-me culpado 14 10,6

Senti-me zangado comigo 12 9,1

Senti-me triste 9 6,8

Senti vontade de não ver ninguém 8 6,1

Senti-me confuso e perdido 4 3

Senti-me admirado 4 3

Senti insegurança 3 2,3

Senti medo 1 0,8

Senti-me aterrorizado 1 0,8

Fonte: dados da pesquisa.

A presença de 28% de respostas relativas 
à indiferença – a segunda emoção mais referida – 
poderá indicar, mais uma vez, uma dificuldade de 
sentir empatia para com as vítimas face às situa-
ções de dor infligidas a terceiros. Corroborando 
essa tendência, são menos frequentes as emo-
ções que poderiam assinalar algum sentido ético 
e autocrítico, embora não sejam de menosprezar 
respostas relativas ao sentimento de culpa, por 
10,6 % dos respondentes, ao arrependimento, 
por 13,6%, ao sentir-se zangado consigo pró-
prio, por 9,1%, ou mesmo à vontade de não ver 
ninguém, por 6,1% dos agressores. Esses dados 
são também similares ao que é encontrado em 
alguns estudos sobre agressão em contextos face 
a face (MARTINS, 2013).

Comparação entre emoções das vítimas e emoções 
atribuídas pelos agressores às vítimas

Comparando as emoções sentidas pelas 
vítimas com aquelas que lhes são atribuídas pelos 
agressores, é possível encontrar convergências 
e divergências com interesse para reflexão (só 
62 respondentes referem ter estado implicados 
em ambos os tipos de papéis).

Usando o teste de qui quadrado, emergem 
apenas três emoções onde há uma significância 

estatística, pelo que apenas em três emoções os 
respondentes são coerentes quando estão na 
posição de vítimas e agressores, na atribuição 
de emoções às vítimas: vontade de vingança 
(x2 (g.l.) = 12,74, p <0,01); injustiça (x2 (g.l.) = 
18,794, p <0,01); sentir-se sozinho e indefeso 
(x2 (g.l.) = 6,3, p <0,05).

Para todas as outras emoções, não há 
coerência ou a coerência não é suficientemente 
alta para se poder considerar estatisticamente 
significativa: medo (x2 (g.l.) = 2,304, p <0,05), 
terror (x2 (g.l.) = 2,018, p <0,05), vontade de 
fugir (x2 (g.l.) = 1,896, p <0,05), vontade de não 
ver ninguém (x2 (g.l.) = 0,690, p <0,05), culpa (x2 

(g.l.) = 0,296, p <0,05), confusão (x2 (g.l.) = 5,108, 
p <0,05), desespero (x2 (g.l.) = 2,437, p <0,05), 
raiva (x2 (g.l.) = 0,655, p <0,05), humilhação (x2 

(g.l.) = 1,745, p <0,05), tristeza (x2 (g.l.) = 1,380, 
p <0,05), insegurança (x2 (g.l.) = 0,030, p <0,05) e 
indiferença (x2 (g.l.) = 0.850, p <0,05). Esses dados 
parecem denotar uma dificuldade de os agressores 
se colocarem no lugar das suas vítimas, muito 
embora sejam também vítimas noutras situações.

Uma análise estatística mais ampla, 
não inferencial, do conjunto das respostas 
de vítimas e agressores sobre emoções das 
vítimas pode ser feita a partir da tabela 3. Aqui 
aumenta o número total de respostas, pois ela 
inclui todas as situações e não apenas aquelas 
cujos respondentes assumem o duplo papel de 
vítimas e agressores.

De um modo geral, não há coincidência 
entre as respostas atribuídas às vítimas pelos 
agressores e as referidas pelas vítimas. Veja-se, 
a título de exemplo, as emoções em que essas 
diferenças são mais notórias. Em primeiro lugar, 
ressalta o sentimento de culpa que as vítimas 
raramente referem sentir (2,2%), ao contrário 
do que pensam os agressores (25,4%). Trata-se 
provavelmente de uma interpretação distinta 
que uns e outros fazem da situação, podendo 
significar uma tendência dos agressores a culpar 
as vítimas e a esperar que elas os reconheçam, 
enquanto as vítimas tendem a não se reconhecer 
como culpadas das situações vividas.

Saliente-se, ainda, o não reconhecimento 
por muitos agressores da emoção mais referida 
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pelas vítimas – a tristeza (referido por 44,9% 
das vítimas e reconhecido por 18,7% dos agres-
sores) –, bem como a dificuldade de assumir as 
consequências emocionais mais intensas, como o 
terror (referido por 10,3% das vítimas e 5,2% dos 
agressores) e o desespero (referido por 9,6% das 
vítimas e 6,0% dos agressores). Essas diferenças 
podem significar a presença de um comporta-
mento egocêntrico, dificuldade dos agressores 
apresentarem um comportamento empático e 
de perceberem até que ponto são negativas as 
consequências dos seus atos. Podem também 
significar, pelo menos para alguns, que se tra-
ta de um processo de negação para lidar com o 
estresse, minimizando o valor do outro e possí-
veis sentimentos de culpa, que emergiriam caso 
se sentissem responsáveis por tais consequências 
(BARRIGA; GIBBS, 1996; ORTEGA, et al., 2009).

Por outro lado, algumas emoções são re-
feridas com frequência similar por agressores e 
vítimas, como é o caso do medo, da vontade de 
vingança e da insegurança, o que poderá signifi-
car que essas emoções são tendencialmente mais 
consensuais e mais facilmente reconhecidas por 
todos. É ainda interessante verificar a referência 
explícita (na pergunta de resposta aberta) às emo-
ções associadas ao divertimento por oito agresso-
res, por contraposição com apenas uma referência 
pelas vítimas. Mais uma vez, verifica-se uma ten-
dência dos agressores minimizarem a gravidade 
dos seus comportamentos e atribuírem às vítimas 
as suas próprias emoções e motivos (em que a 
brincadeira e o divertimento sobressaem).

Emoções e variáveis sociodemográficas

Com base na utilização do coeficiente de 
Spearman, é possível analisar as emoções em 
que é significativa a correlação entre emoções, 
idade, nível de escolaridade e sexo.

No que respeita ao nível de escolaridade, 
não há relações significativas entre emoções, 
nível de escolaridade e idade, a não ser para 
sentir-se divertido, mais presente no caso dos 
agressores de nível de escolaridade mais elevada 
(r = - 0,184; p <0,05).

No que respeita ao sexo, verificam-se 
diferenças significativas relativas a algumas 
emoções. Emoções como a tristeza (r = 0,260; p 
<0,01), o medo (r = 0,173; p <0,01), a insegurança 
(r = 0,188; p <0,01) e a vontade de se vingar (r = 
0,165; p <0,01) são mais frequentes nas vítimas 
do sexo masculino do que nas de sexo feminino. 
Nas agressões realizadas pelo sexo feminino, mais 
do que no sexo masculino, surgem referências a 
sentimentos de insegurança (r = - 0,178; p <0,05), 
a sentir-se aliviado (r = - 0,214; p <0,05) ou a 
sentir-se confuso e perdido (r = 0,206; p <0,05). 
Esses dados parecem indiciar que as diferenças 
emocionais entre sexos são também função 
dos papéis que desempenham no cyberbullying, 
acentuando-se nas vítimas do sexo masculino e 
nos agressores do sexo feminino.

Continuando a análise de correlações, 
utilizando o coeficiente de Spearman, 
verificam-se algumas correlações interessantes 
entre emoções e escola, quer por parte do 
agressor quer por parte da vítima. Em relação 
ao agressor, há diferenças significativas entre 
escolas no que respeita ao sentimento de 
arrependimento. Em relação às vítimas, essa 
lista de emoções é mais extensa e inclui as 
seguintes respostas: senti-me aterrorizado (r = 
0,129; p <0,05); senti insegurança (r = 0,151; 
p <0,05); vontade de não ver ninguém (r = 
0,173; p <0,01); senti-me confuso e perdido (r 
= 0,126; p <0,05).

Esses resultados apontam para a 
importância do éthos escolar e a sua dimensão 
moral, nas escolas onde é mais frequentemente 
referido, pelos agressores, o arrependimento.

No que respeita ao município, a 
relação é muito menos evidente para as 
emoções das vítimas – só surge em relação 
à vontade de não ver ninguém (r = 0,173; 
p <0,01). Mas, para o caso dos agressores, 
há diferenças significativas entre municípios 
no que respeita ao sentimento de culpa (r 
= 0,216; p <0,05) e ao arrependimento (r = 
0,242; p <0,01), o que poderá estar associado 
a culturas locais onde as dimensões morais e 
normativas são mais acentuadas.
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Discussão e contributos de 
intervenção

Em síntese, os dados apontam para 
a importância e diferente incidência que 
diversas emoções parecem ter na experiência 
de cyberbullying, variando consoante os papéis 
aí desempenhados. As vítimas tendem a sentir, 
com mais frequência, emoções como a tristeza, 
a vontade de vingança e o medo, enquanto 
os agressores tendem a sentir satisfação, 
indiferença, alívio e prazer, resultados estes 
também encontrados nos estudos realizados 
por De Moraes Bandeira e Hutz (2010) e Martins 
(2013). Verificam-se ainda algumas diferenças 
significativas em nível de sexo, escolaridade, 
escola e município.

Nas experiências emocionais, não 
se revelaram diferenças significativas em 
relação à idade e, no que respeita ao nível de 
escolaridade, apenas surge como significativa 
a diversão, mais frequente nos agressores 
de nível de escolaridade mais elevado. Já 
em relação ao sexo, observaram-se algumas 
diferenças significativas, nomeadamente na 
maior incidência de emoções como a tristeza, o 
medo, a insegurança e a vontade de vingança 
nas vítimas do sexo masculino. No papel de 
agressoras, as jovens dizem experienciar mais 
sentimentos de insegurança, alívio, confusão e 
desorientação do que os jovens.

A análise dos dados revela, ainda, 
diferenças significativas entre escolas, 
nomeadamente em emoções associadas à 
impotência e falta de apoio experimentadas pelos 
jovens no papel de vítimas. Existem também 
alguns indicadores de relações significativas 
entre a escola, o município e o modo como o 
fenômeno é experienciado emocionalmente 
pelos agressores, nomeadamente emoções de 
arrependimento e sentimentos de culpa, o que 
nos leva a questionar o papel das culturas locais. 
Esses resultados poderão indiciar diferenças 
entre as escolas na forma como nelas se lida com 
as situações de cyberbullying, apontando para a 
importância do éthos escolar e sua dimensão 
moral, em que o aprender a viver juntos e com 

os outros se faz importante, um dos maiores 
desafios da educação (DELORS et al., 1999). 
Assim, o arrependimento dos agressores, mais 
referido em algumas escolas do que em outras, 
poderá significar diferenças na responsabilização 
que nessas escolas e comunidades se faz, 
enquanto as diferenças quanto a sentimentos de 
terror, insegurança e confusão poderão indicar 
diferenças entre as escolas quanto à proteção e 
apoio prestado nessas situações de cyberbullying.

À semelhança de outros estudos, os es-
tudantes têm percepções diferentes em função 
de seu papel (de vítima ou agressor). Por exem-
plo, no mesmo sentido do estudo de Beran e 
Li (2005), De Moraes Bandeira e Hutz (2010) e 
Ortega, Elipe e Calmaestre (2009), as vítimas 
afirmam em maior proporção sentir-se mal e 
tristes, com medo e vontade de vingança, e os 
agressores são menos sensíveis aos sentimentos 
de sofrimento, quer na percepção de si próprios, 
quer na atribuição de sentimentos às vítimas. 
Pelo contrário, as emoções mais frequentes 
dos agressores são positivas e amorais, como 
satisfação, alívio, prazer, divertimento, sentir-
-se forte, a par da indiferença e de motivos de 
diversão, de brincadeira e de não ter nada para 
fazer, tratando-se de um conjunto de indicado-
res que parecem apontar para uma orientação 
hedonista e egocêntrica (MENESINI et al., 2003; 
PERREN et al., 2012). No mesmo sentido, as 
emoções morais são menos frequentes quer nas 
vítimas, quer nos agressores, embora não sejam 
de menosprezar os dados relativos aos agresso-
res sobre a presença de arrependimento, culpa, 
zanga consigo próprio e tristeza, que indicam 
um sentido moral e um julgamento de si pró-
prio. Nas vítimas, a escassa presença de senti-
mentos de culpa parece estar em contracorrente 
com outros estudos nos quais as vítimas tendem 
a culpabilizar-se (GRAHAM; JUVONEN, 1998). 
Por outro lado, à semelhança de outras investi-
gações, os dados apontam para uma dificuldade 
de os agressores serem empáticos com as víti-
mas, mesmo quando eles próprios também são 
vítimas (MALTI; PERREN; BUCHMANN, 2010; 
ORTEGA; ELIPE; CALAMAESTRE, 2009), e só 
claramente o conseguem no caso da vingança.



209Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 1, p. 199-212, jan./mar. 2016.

O cyberbullying é um fenômeno que está 
associado ao sofrimento, sobretudo ao daqueles 
que o vivem como vítimas, mas também de al-
guns dos que agridem, mesmo quando por brin-
cadeira, bem como daqueles que com eles inte-
ragem. Os nossos dados apontam efetivamente 
para uma sensibilidade reduzida, por parte dos 
agressores, ao sofrimento. No contexto do ci-
berespaço, os indivíduos têm menos sinais 
afetivos, sociais e contextuais do que na pre-
sença dos outros (AOYAMA; BARNARD-BRAK; 
TALBERT, 2011, p. 4). No caso do cyberbullying, 
os agressores estarão mais protegidos, dado o 
anonimato de que se reveste esse comporta-
mento, e desconhecem as reações das vítimas, 
o que “os protege” de sentimentos de culpa 
(PESSOA; AMADO, no prelo). Aqui, não existe 
uma desaprovação social direta e o sofrimento 
da vítima não é visível (AOYAMA, BARNARD-
-BRAK; TALBERT, 2011), muito embora o sofri-
mento causado pelo bullying possa ser fator de 
perturbação psicológica, desordem, ansiedade e 
baixa autoestima (CAMPBELL et al., 2013; DE 
MORAES BANDEIRA; HUTZ, 2010; PATCHIN; 
HINDUJA, 2010; SAHIN; AYDIN; SARI, 2012).

Tendo em conta as dificuldades e 
emoções sentidas, quer pelos que se referem 
como vítimas, quer pelos que o fazem como 
agressores, é preciso não apenas equacionar 
uma intervenção que procure prevenir o 
cyberbullying e algumas das causas que lhe 
estão na origem, mas também quebrar o ciclo 
da violência que, por vezes, se desenvolve em 
ambos os sentidos.

Gerir emoções, ler emoções, usar emoções 
são competências emocionais relevantes para 
lidar com situações adversas. Competências 
usadas ao serviço de motivações que nos levam 
a evitar, aliviar, ampliar essas emoções. As 
emoções, só por si, têm funções adaptativas 
que nos ajudam a nos situarmos e que nos 
orientam rapidamente. Mas elas podem, ainda, 
bloquear o nosso discernimento e levar-nos 
ao desajuste. Tudo depende da intensidade, do 
modo como as expressamos, como as deixamos 
fluir ou nos cristalizamos em torno delas. 
Parece-nos, assim, importante considerá-las e 

investir no sentido de desenvolvimento dessas 
competências socioemocionais, integrando-
-as numa abordagem multidimensional do 
cyberbullying (MARTINS, 2009).

Trata-se de trabalhar competências so-
cioemocionais (SAARNI, 2000; TOPPING; 
HOLMES; BREMNER, 2000) e éticas que ou 
estão deficitárias ou não são mobilizadas nas 
situações concretas (entre outros, por fatores 
motivacionais). Entre essas, parecem particu-
larmente relevantes competências relacionadas 
com: a empatia e compreensão das emoções dos 
outros; a compreensão das suas próprias emo-
ções e motivações; o lidar com fatores de estres-
se; a gestão das suas próprias emoções; o sentir 
que têm controle sobre seus próprios destinos; 
a resolução de conflitos; o respeito às diferen-
ças; o fazer amigos, ter liderança e proatividade 
para lidar com e desencorajar o cyberbullying; a 
autoestima; o respeito; a responsabilidade.

Trata-se também de desenvolver uma 
efetiva cidadania digital através de uma edu-
cação que forme as crianças e os jovens para 
a utilização informada, consciente e críti-
ca das novas tecnologias da informação e da 
comunicação.

Mas não basta um trabalho de formação 
de crianças e jovens. Também importa desen-
volver um clima escolar positivo e uma cultura 
escolar colaborativa, mediadora e de corres-
ponsabilidade, em que todos sintam que são 
parte da solução e que os seus atos têm conse-
quências. O nosso estudo também mostra que 
as emoções estão relacionadas com as escolas, 
nomeadamente as emoções morais. Por isso, é 
preciso desenvolver projetos de intervenção ba-
seados no conhecimento aprofundado do fenô-
meno, numa abordagem sistêmica em que todos 
são envolvidos.

Para fins de considerações, acentuamos 
a necessidade de promover a participação ativa 
dos alunos, nomeadamente nas políticas institu-
cionais de prevenção, em debates, no dia a dia. 
Também é necessário o envolvimento dos pais 
e supervisão, com afeto, estimulando o diálogo 
com os filhos, não culpando as vítimas, não re-
tirando a internet, mas não se demitindo do seu 
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papel na educação de valores, por serem modelos 
e por encorajarem seus filhos a ajudar colegas. É 
urgente desenvolver esforços coordenados nas 
escolas, famílias e comunidades, criando redes e 
uma cultura de proximidade e participação.

Na mudança a operar, é importante perceber:

[…] que os agressores e as vítimas são partes 
intermutáveis do mesmo, a um tempo sujei-
tos e objetos, ambos presos na mesma ar-
madilha e da qual só poderão ser resgatados 
quando se abrir o círculo. Um círculo onde 

os rótulos, os preconceitos, os julgamentos 
são escrutinados para poderem ser transmu-
tados. Um círculo onde os próprios perce-
bem que também há neles parte da respon-
sabilidade de se libertarem. Um círculo onde 
se percebe que a dor não é só naqueles que 
se refugiam no silêncio. Um círculo onde é 
possível em conjunto procurar as respos-
tas. Abrindo-se a uma dinâmica ela própria 
imprevisível, da qual não há garantias de 
quais serão os resultados. (SOUZA; VEIGA 
SIMÃO; CAETANO, 2014, p. 590).
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Instalación de la escuela monocultural en la Araucanía, 
1883-1910: dispositivos de poder y Sociedad MapucheI
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Resumen

Este artículo surge de un estudio historiográfico sobre la instalación 
de la escuela monocultural en la región de la Araucanía, en el sur 
de Chile entre 1883 y 1910. El objeto es analizar a la escuela como 
principal dispositivo de poder que permitió legitimar la instalación 
e implementación del curriculum nacional chileno en territorio 
mapuche. En esta investigación se piensa que la comprensión de 
los actuales problemas interculturales que se manifiestan entre los 
conocimientos mapuche y saberes propios de la sociedad occidental, 
tienen una explicación en el modo como se instaló y proyectó la 
escuela en la Araucanía a fines del siglo XIX. Con el análisis teórico 
documental que se realiza se pretende comprender la dinámica que 
adquirió la escuela en un diagrama disciplinario de poder-saber 
que se articuló desde la capital de la República de Chile, para lograr 
integrar a los mapuches al proyecto Estado-Nación que había sido 
pensado y soñado por los grupos dirigentes oligárquicos de Chile. 
Así, en este texto se exponen muestras empíricas de material de 
archivo que han sido confrontadas con fuentes secundarias que 
develan la presencia de nuevos actores, tales como inspectores, 
visitadores de escuelas, profesores, quienes asumieron la misión 
de concretar el curriculum prescrito republicano en territorio 
indígena. Fue posible encontrar que durante la instalación de 
la escuela monocultural a fines del siglo XIX y comienzos de la 
conmemoración del primer centenario de la Independencia de Chile 
no hubo contextualización curricular.
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devices and Mapuche societyI
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Abstract

This article results from a historiographical study about the 
establishment of a monocultural school in Araucania region, in 
south Chile, between 1883 and 1910. It aims to analyse the school as 
the main power device which allowed legitimizing the establishment 
and implementation of the Chilean national curriculum in 
Mapuche territory. We argue that the comprehension of the current 
intercultural problems between the Mapuche knowledge and the 
knowledge typical of Western society can be explained by how the 
school was established and projected in Araucania in the late 20th 
century. By means of a theoretical documentary analysis, we seek 
to understand the dynamic the school acquired in a disciplinary 
diagram of knowledge power articulated from the capital of Chile, 
in order to integrate Mapuche people in the nation-state project 
which had been conceived and dreamt of by the oligarchical ruling 
groups in Chile. Thus, in this text we present empirical samples of 
file material which were confronted with secondary sources, which 
reveal the presence of new actors, such as school inspectors, school 
visitors, and teachers, who assumed the mission of implementing 
the republican curriculum in the indigenous territory. It was possible 
to find that, during the establishment of the monocultural school in 
the late 19th century and the beginning of the celebration of the first 
centenary of the Chilean independence, there was no curriculum 
contextualization. 

Keywords

Monocultural school — Power devices — Power mechanisms — State 
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Introducción

Actualmente, en la Región de la 
Araucanía en el sur de Chile la complejidad 
de la realidad social se caracteriza por los 
siguientes rasgos: altos niveles de desempleo, 
pobreza asociada a bajos índices de desarrollo 
humano, alta deserción escolar, significativa 
densidad étnica y presencia permanente de 
conflictos entre el Estado y las comunidades 
mapuches. Este último aspecto se acentúa, 
con la existencia de relaciones interétnicas e 
interculturales fuertemente cruzadas por un 
proceso de ocupación que integró violentamente 
el territorio mapuche a la dinámica del Estado 
chileno durante la segunda mitad del siglo 
XIX y el primer decenio del siglo XX (PINTO, 
2001). Para comprender adecuadamente la 
monoculturalidad como rasgo principal de la 
escuela en Chile, es importante comprender 
el concepto de cultura. Las culturas están 
compuestas por diferentes subsistemas que 
implican pautas epistémicas, sentido común 
consensuado, expresiones artísticas y estéticas, 
ideologías y cosmovisiones (GEERTZ, 1973). 
Entonces la cultura está formada por aquellas 
prácticas materiales y de significación, y 
al mismo tiempo de continua producción, 
reproducción y transformación de las estructuras 
materiales que organizan la acción humana. 
La acción social o práctica, se entiende como 
acciones y productos provistos de sentido, y 
participes de la producción, reproducción y 
transformación de los sistemas de significación. 
(BOURDIEU, 1990).

La instalación de la una escuela 
monocultural, fue un rasgo predominante en gran 
parte de América Latina. Las políticas educativas 
instaladas en los diferentes países desde fines del 
siglo XIX hasta la actualidad han sedimentado las 
condiciones para que se consoliden relaciones de 
desigualdad, pero a la vez resistencia de los grupos 
indígenas, frente a la escuela oficial. (BERTELY, 
2006; QUILAQUEO et al., 2014).

Una de las principales estrategias 
utilizadas por el Estado de Chile para desarrollar 

con éxito dicho proceso de ocupación territorial 
e integración social fue la escuela y el liceo 
monocultural, cuyos idearios formativos 
estaban implementándose en el valle central, 
especialmente en Santiago. Se inaugura así, 
al final de la centuria decimonónica, una 
tradición centralista del Estado de Chile en el 
campo educacional (QUINTRIQUEO; MCGINITY, 
2009; QUINTRIQUEO, 2010; MILLAMÁN, 
2010), ya que bajo su afán modernizador, 
en nombre de la razón y el humanismo 
decimonónico, permitía excluir eficientemente, 
todo imaginario de hibridación, multiplicidad, 
diversidad, ambigüedad y contingencias de 
las formas de vida concretas, en un territorio 
ocupado en parte importante por población 
indígena originaria y, caracterizado por el 
mestizaje, cuyos rasgos se remontaban al 
periodo colonial. En este sentido es interesante 
destacar el concepto de hibridación, el cual 
es un resultado de translación dinámico de 
fenómenos históricos, políticos y culturales que 
se escapa al control normativo de sus actores 
(TODOROV, 1982). También la hibridez se define 
como el momento en el que el discurso colonial 
pierde su sentido univocal y se permeabiliza 
al lenguaje del otro generando inversión en la 
dirección de las estructuras de dominación en 
la situación colonial (BHABBA, 2013).

De este modo, la escuela, se constituyó 
como un dispositivo de poder, mediante el cual, 
el Estado Chileno construía al otro a través de 
una lógica binaria –civilización/barbarie- que 
reprimía las diferencias e invibilizaba a la 
cultura ancestral pre-existente a la presencia de 
la nación chilena (CASTRO-GÓMEZ, 2005). Estas 
ideas no solamente se anclaron en el discurso 
de los grupos dirigentes de las élites chilenas, 
sino que formaron parte de un contexto más 
amplio, que buscó la colonialidad del ser, la 
cual se concretó a través de la inferiorización, 
subalternización y deshumanización, una 
especie de trato de no existencia (FANON, 1999).

De acuerdo a esto, consideramos 
importante estudiar el período histórico 
que abarca desde 1883 (Consolidación de 
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la Ocupación de la Araucanía, a partir de 
la refundación de Villarrica), hasta 1910 
(Primer Centenario de la República de Chile), 
identificando los dispositivos concretos de 
poder para así determinar la lógica global en la 
cual estos dispositivos se inscribieron a partir 
de la escuela. A esta lógica global Foucault 
(1992) la denomina máquina abstracta o 
diagrama, y funciona según un principio 
específico que difunde su tono a todos los 
dispositivos concretos de poder. El proceso de 
radicación, reducción y entrega de Títulos de 
Merced, entre los años 1884 y 1929, estuvo 
acompañado de abusos contra los mapuches 
y tuvo consecuencias que transformaron de 
manera profunda a esta sociedad. La reducción 
significó que los mapuches perdieran la mayor 
parte de sus tierras, quedando reducidos a cerca 
de 500 mil hectáreas que el Estado entregó 
como Títulos de Merced. (BENGOA, 2004).

 El poder penetra en los cuerpos de 
quien sabe y de quien aprende, entre un 
maestro y su alumno, entre el que sabe y el 
que no sabe y que el éxito del poder radica 
en su propia naturaleza –socio construida, no 
revelada- en las artimañas que los disimulan, 
más que en el producto del proceso de 
enmascaramiento en sí (FOUCAULT, 1980). A 
través de cuerpos dóciles se recrean métodos 
y mecanismos de poder disciplinarios en los 
que el sometimiento se corporeiza en forma 
de asunción y ejercicio activo de poder 
(MORAL, 2008). En razón de lo anterior 
nos formulamos las siguientes preguntas 
orientadoras de la investigación: ¿Cómo se 
instaló el proyecto de escuela monocultural 
en la región de La Araucanía entre 1883 
y 1910?, ¿Qué dispositivos de poder y 
mecanismos de control, se utilizaron desde 
la escuela monocultural, para desarrollar los 
procesos de subjetivación e invención de un 
otro indígena-mapuche?

 La metodología corresponde a un 
diseño cualitativo descriptivo-denso (GEERTZ, 
2003) e incluyó tres etapas. En la primera se 
sistematizó la evidencia empírica publicada en 

revistas científicas. En la segunda se realizó el 
fichaje de las fuentes primarias lo que permitió 
la elaboración de un corpus documental-base, 
para realizar los análisis posteriores. La tercera 
significó levantar un marco teórico que permitió 
realizar triangulaciones entre fuentes primarias 
y fuentes secundarias.

 Para desarrollar el estudio, se 
trabajó con fuentes de distinta naturaleza: 
prensa escrita, documentos jurídicos, fuentes 
primarias, libros y artículos indexados. En 
este contexto el trabajo de campo implicó 
la revisión y análisis de fuentes primarias 
en cajas documentales del Archivo Nacional 
de Chile, Archivo Regional de la Araucanía, 
Biblioteca Nacional de Chile (Santiago) y 
Biblioteca Galo Sepúlveda (Temuco). Para 
ello se realizó la microfilmación y fichaje de 
diversos fondos documentales: Decretos de 
intendencia y gobernación, comunicaciones 
recibidas; oficios despachados, telegramas 
e informes. Asimismo, se revisó literatura 
especializada respecto de la relación entre 
enseñanza monocultural, mundo mapuche e 
instalación del Estado de Chile en la Frontera. 
Este ejercicio permitió constatar que respecto 
de la educación intercultural existe en el 
presente abundante investigación del choque 
de saberes, mapuche y chileno-occidentales 
respecto de lo que sucede hoy en las aulas. 
No obstante, al adentrarnos en los orígenes 
y condiciones que posibilitaron a fines del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX la actual 
consolidación de los idearios formativos de 
la escuela monocultural, la investigación se 
vuelve escasa e inexistente. 

 Cabe aclarar que las tesis y 
reflexiones que se exponen son el resultado 
de la codificación de las diversas fuentes 
mencionadas anteriormente, y constituyen sólo 
un punto de partida para comprender mejor 
como se constituyeron las tramas educativas en 
la Araucanía histórica, a partir de la transición 
desde una especie de antiguo régimen a un 
nuevo orden, que transformó radicalmente la 
vida en la vieja frontera.
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Antecedentes de la instalación 
de la escuela monocultural

Los efectos de la escuela monocultural 
en la población mapuche han sido ampliamente 
estudiados y descritos desde distintas categorías 
analíticas: aparición de conflictos socio-
cognitivos en la formación de una identidad 
individual y social, choque de las lógicas 
occidentales de formación y el conocimiento 
ancestral mapuche (mapuche-kimun), además 
de la pérdida de sus tierras como motor de 
su identidad (QUINTRIQUEO; MC-GINITY, 
2009; QUINTRIQUEO, 2010), subvaloración 
económica (DE TEZANOS, 1992; PAILLALEF, 
2003), hegemonización del sistema de saberes, 
pérdida de la lengua vernácula (mapuzungun), 
distanciamiento con la cultura de referencia, 
contradicción entre el saber escolar y la 
tradición oral sustantiva de las comunidades 
mapuche –lof che (QUILAQUEO; QUINTRIQUEO; 
CÁRDENAS, 2005). Sin embargo, pese a estos 
valiosos cometidos investigativos, aún existe 
escasa investigación acerca de cuáles fueron 
los dispositivos, procedimientos, técnicas y 
mecanismos de control que, desde el proyecto 
de la escuela monocultural, se utilizaron 
para consolidar la ocupación territorial y 
la integración social del pueblo mapuche, a 
manos de un Estado que buscaba concretar sus 
propósitos de desarrollo y expansión a fines 
del siglo decimonónico (LEÓN, 2002; DONOSO, 
2010). Para superar el anclaje monocultural y 
lograr instalar auténticas prácticas de educación 
intercultural, se requiere que se reconozca la 
necesidad de descolonización de las ciencias, 
del saber y del ser (WALSCH, 2005).

Así, cuando el Estado de Chile entiende 
a la escuela monocultural como un proyecto, 
la transforma en una esfera en donde 
(aparentemente) se encuentran los intereses de 
toda la sociedad, una síntesis, un locus capaz 
de formular y transmitir metas colectivas y 
válidas para todos, legitimando las políticas 
regulativas del Estado en forma (SPENGLER, 
1923, CASTRO-GÓMEZ, 2005). En este sentido 

insistir en una educación unidimensional de 
tipo occidental, especialmente en los planos 
ontológico y epistemológicos de lo que significa 
ser persona, de los vínculos que se establece 
con la naturaleza y mundo de la vida, o del 
significado que tienen las relaciones sociales y 
del sentido de la espiritualidad solo engendra 
el desplazamiento a segundo plano de los 
marcos epistémicos y onto-teleológicos de los 
saberes ancestrales de las culturas originarias 
en América Latina, tanto indígenas como 
campesinos (GASCHÉ 2002; TUBINO, 2011).

El Estado nacional chileno que surgió 
tras los procesos de emancipación, se consolida 
después de la presencia de los gobiernos de 
los decenios y el foco estuvo en modificar 
los patrones culturales de la sociedad chilena, 
para así olvidar el peso de la noche colonial 
(EDWARDS, 2001). Esto explica la creación de 
mitos fundacionales y una historia pensada 
desde los grupos oligárquicos, profundamente 
elitista y metropolitana (SALAZAR, 2006). 
Entonces, el sistema escolar se desarrollaría 
en Chile construyendo un sistema centralizado 
dirigido por el Estado y elevado a la categoría 
de espacio fundamental para la enseñanza y 
aprendizaje de lo público, donde los valores 
colectivos, normas, rituales, lenguaje e historia 
nacional eran los pretextos ideales para dicha 
construcción (CID; SAN FRANCISCO, 2009). 
Entonces, se fortalece la idea en la que el Estado 
monopoliza el ejercicio legítimo de la violencia 
física dentro de un territorio determinado. Lo 
anterior se logra a partir de la coerción ejercida 
legítimamente, la cual no sólo es visible y 
física, sino ininteligible y simbólica (BOURDIEU 
Y PASSERON, 1998).

La educación se valoró, también, porque 
iluminaría a los sectores populares y les 
erradicaría su barbarie, ejerciendo una violencia 
pedagógica invisible. Ello se ajustaba a la 
deprimida apreciación que tanto preceptores, 
funcionarios públicos e intelectuales tenían de 
las personas carentes de educación formal, al 
extremo de considerarlas, muchas veces, como 
potenciales criminales (DONOSO, 2010).
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De esta forma interesa recuperar los 
debates que circularon en la época estudiada, 
así como las prácticas y sujetos que permitieron 
que la escuela monocultural se consolidara 
como un dispositivo homogeneizador eficiente 
en territorio mapuche, poniendo especial énfasis 
en los procesos de subjetivación que desde 
ella se propiciaron. Ahora bien, cuando nos 
aproximamos a los procesos de subjetivación, 
implica necesariamente comprender el fenómeno 
de invención del otro. Al hablar de invención 
no nos referimos solamente al modo en que 
un cierto grupo se representa mentalmente 
a otros, sino que apuntamos, más bien, hacia 
los dispositivos de saber-poder a partir de los 
cuales esas representaciones son construidas. 
Tal como han planteado autores como Roome 
(1981) y Castro-Gómez (2005), antes que, como 
el ocultamiento de una identidad preexistente, 
el problema del otro debe ser teóricamente 
abordado desde la perspectiva del proceso 
de producción material y simbólica en que 
dichos grupos se vieron involucrados. Conocer 
totalitariamente es controlar, luego confirmar, 
para después legislar y, por último, unificar en 
un tiempo-espacio la experiencia del individuo 
para hacerla objetiva (LEVINAS, 1987). En 
este sentido una labor complementaria a la 
desarrollada por el estado de Chile, fue la que 
realizaron diversas congregaciones religiosas 
que se instalaron en la Araucanía a fines del 
siglo XIX. Un caso paradigmático lo constituyen 
las Hermanas de la Divina Providencia, quienes 
llegaron a Temuco en 1894. Es así como en 1900 
fundan un asilo para mapuches. En 1901 había 
244 indígenas en la casa, 82 hombres de 6 a 
12 años, 162 mujeres de 6 a 15 años. Mientras 
estaban en el establecimiento los niños tenían 
cuatro horas de clases, en las cuales se les 
enseñaba a leer, escribir, religión, castellano, 
geografía e historia de Chile. El resto del día lo 
ocupaban en diversos trabajos manuales. A las 
niñas se les instruía en actividades domésticas: 
tejer, coser, bordar. Los niños, después de clases, 
debían arreglar el calzado de todos los asilados 
y cultivar el huerto. Citamos textualmente un 

documento enviado de parte de las religiosas al 
Protector de Indígenas en 1901:

(…) Para los trabajos manuales tienen las 
mujeres mucha disposición natural y son 
muy aplicadas en el trabajo de agujas (…), en 
los niños hombres también se nota empeño 
por aprender algún oficio, pero por falta de 
recursos no se ha podido establecer para los 
niños otro taller que el de zapatería, en el 
cual ya trabajan bastante bien (…), cuando 
se fundó la casa los indios se mostraban 
bastante desconfiados i costaba conseguir 
de ellos que dejaran sus hijos para 
educarlos; teníamos que salir a los campos 
para buscarlos i rogarles que vinieran al 
colegio; pero cuando vieron que sus hijas 
sabían leer, escribir y que podían coserles 
su ropa, entonces se manifestaron ya muy 
complacidos i no se necesita pedirles sus 
niños; ellos vienen voluntariamente y a 
veces de largas distancias (…)muchos de los 
niños que llegaron en los primeros tiempos 
ya pertenecen a una familia arreglada 
según las leyes y la religión del país, otros 
se sostienen con el trabajo de sus manos 
y algunos han entrado a servir en casas 
respetables, lo que no se puede lograr del 
todo con los indios, es que dejen a sus hijos 
más de uno o dos años en el colejio [sic] 
ya que los retiran antes de terminar su 
educación. (FONDO DE INTENDENCIA DE 
CAUTÍN, 1901).

En este sentido resulta relevante considerar 
los aportes teóricos y metodológicos del post-
estructuralismo de Foucault, desde conceptos 
tales como: dispositivos de saber, dispositivos 
de poder y, mecanismos de control. En el siglo 
XVI y hasta la mitad del siglo XVII existió un 
diagrama soberano con dispositivos concretos 
de poder tales como encomiendas, expediciones 
guerreras, esclavitud, requerimiento y maloca. 
A partir de la mitad del siglo XVII y hasta 
fines del siglo XIX aparecen otros mecanismos 
de poder que actuaron invisiblemente bajo la 
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forma de diagrama disciplinario, una especie 
de dispositivo ininteligible de poder que 
vehiculizó una violencia menos directa, pero 
más simbólica, y efectiva, cargada de poder: 
la misión, parlamentos, comercio, y escuela. 
(BOCCARA, 2007). 

Este diagrama tiene a la escuela como 
principal tecnología para lograr la disciplina y 
encauzamiento de las almas. La instalación de la 
arquitectura conceptual y material de esta nueva 
lógica tuvo una instalación lenta, progresiva, y 
sólida. Nos parece poco probable -al menos en 
el periodo colonial- que los mapuches pudieran 
aceptar y entender que se estableciera un nuevo 
modelo-, en razón que los dispositivos antiguos 
de poder seguían vigentes. En 1888 se crearían 
los primeros Liceos Fiscales de Angol y Temuco. 
Comienzan a llegar las autoridades judiciales y 
de Notaria, rectores de liceos y su profesorado. 
Las personas que desempeñaron estos cargos, 
no vivían en la región de la Araucanía ni eran 
oriundos de ciudades o pueblos del sur de Chile. 
Es interesante constatar que estas personas 
afuerinas gradualmente fueron ocupando un 
status destacado en la naciente sociedad de la 
frontera. (FERRANDO, 1986).

Es interesante constatar que antes 
del Estado Chile los misioneros dominicos, 
capuchinos, franciscanos y jesuitas desde la 
misión educaron a los mapuches. En primer 
lugar, de modo directo, por la presencia de los 
mapuches jóvenes en el Colegio de Naturales de 
Chillán y en las distintas escuelas de las plazas 
de Arauco, Nacimiento y Santa Bárbara. Pero 
también esta vigilancia se ejercía en forma 
indirecta, ya que los elegidos eran en general 
hijos de caciques que pudieran influenciar 
a los miembros de su comunidad en cuanto 
retornaran a ellas.

Es así entonces que, en un contexto como 
el actual, caracterizado por el reconocimiento 
y valoración de la diversidad cultural como 
uno de los elementos fundantes de la actual 
democracia, podemos constatar que muchos de 
los problemas que presenta el sistema educativo 
en la Araucanía tienen raíces históricas,  

entonces resulta pertinente acercarse a la 
comprensión del presente regional desde una 
mirada del acontecer histórico centrada en los 
actores, sus lógicas culturales y participación 
en la estructuración del mundo social y el 
territorio, tributando con ello al propósito 
general de conocer el pasado para comprender 
el presente (BLOCH, 2001; VILAR, 1980). Si se 
asume como supuesto de base la idea que el 
sistema educacional es un reflejo de un proyecto 
social levantado por una comunidad o una parte 
de ella, entonces, la historia de dicho ámbito 
en la Araucanía significa dar cuenta de los 
idearios, proyectos, tensiones, logros, fracasos, 
mecanismos de articulación institucional, 
dispositivos de poder, expectativas y deseos de 
los actores, que han participado de la dinámica 
educativa en este espacio, desde su integración 
al Estado de Chile durante la segunda mitad del 
siglo XIX. 

La Araucanía en el siglo XIX: 
articulación al Estado chileno

Hasta la primera mitad del siglo XIX la 
Araucanía funcionó como un macro-espacio 
fronterizo. Sin embargo, a partir de la década 
de 1860, se inicia en Chile un nuevo periodo 
de ocupación liderado por la figura de un 
Estado Nación que transforma aquel espacio. 
Por tanto, la historia de la Araucanía sufrirá 
un vuelco, transformándose de un espacio 
fronterizo a uno de conquista donde los grupos 
que lo integraban son arrollados por nuevas 
fuerzas que requieren capital y brazos para 
que la república se articulara eficientemente 
a los circuitos más dinámicos del capitalismo 
internacional (PINTO, 1998). Frente a este 
nuevo escenario la población indígena, hacia 
1880, tenía ya trazado su destino por parte del 
Estado y la misma sociedad chilena. Ya no había 
alianzas posibles, no había ninguna forma de 
integración que no pasara por el sometimiento, 
por la denominada civilización, la pérdida de la 
libertad e independencia y, en buena medida, 
por el exterminio (BENGOA, 2003). Cuando el 
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Estado Chileno ocupó la Araucanía en nombre 
del progreso -indistintamente de la resistencia 
cultural que hubo- diversos observadores 
proclamaron que con esa acción se ponía fin a 
la guerra mapuche (Guerra de Arauco) y se daba 
inicio a un proceso de modernización similar al 
que tenía lugar en el resto del país y mundo 
al amparo de la implantación de instituciones 
estatales, siendo la escuela y la iglesia actores 
gravitantes en la configuración de esta nueva 
realidad sociocultural en las postrimerías del 
siglo XIX (BENGOA, 2003; GOLLUSCIO, 2006; 
PINTO, 2001; LEÓN, 2002).

El ideario modernizador, que proclamaba 
el Estado, se erigía sobre la construcción del 
imaginario de civilización que exigía en su 
contraparte un imaginario de barbarie (CASTRO-
GÓMEZ, 2005) representado entonces, en los 
pueblos indígenas que debían ser educados. Así, 
todo el peso de los estados nacionales se dejó 
caer, sin contemplaciones, sobre las comunidades 
nativas que aún sobrevivían, tanto en Chile 
como en las pampas argentinas. La legitimación 
de la ocupación de la Araucanía mostró la 
exclusión del indígena del proyecto nacional, 
mostrándolo como un salvaje de barbaridad 
insuperable y que debía reducirse por la razón 
o la fuerza (PINTO, 1998). 

Dicho proceso aparece como tema de 
interés nacional en la prensa escrita de mediados 
del siglo XIX, especialmente a través del 
periódico El Mercurio de Valparaíso. Este diario 
fue un fiel representante del clásico darwinismo 
social que dominó el ambiente positivista 
de fines de siglo en la sociedad occidental. 
Los mapuches eran vistos como “animales 
de rapiña”, una “horda de salvajes que debía 
desaparecer en beneficio de la humanidad”. 
(ALTAMIRANO, 1859, p. 11). La oligarquía 
chilena lideró una opinión que se fue asentando 
en la conciencia de la masa, la que se identificó 
con esta causa. Súbitamente, la ocupación de 
la Araucanía se convirtió en un proyecto que 
envolvía a todo un país (PARENTINI, 2003). La 
penetración en la Araucanía se fue concretando 
a través de diversos mecanismos, entre los 

cuales destacan: la ocupación y expropiación 
de tierras, instalación de una burocracia estatal, 
presencia del ejército, fundación de ciudades, 
construcción de caminos, contratación de 
colonos, instituciones educativas, y la alianza 
con Argentina, todos los cuales se fueron 
perfilando como los medios más eficaces para 
que el Estado marcara presencia en la vieja 
Frontera (PINTO, 2001).

La integración de la Araucanía da 
inicio a un proceso de ocupación de tierras 
donde terminan imponiéndose los proyectos 
modernizadores que propiciaban los grupos 
dirigentes del país y la consiguiente política 
inmigratoria promovida desde el Estado. Para 
algunos autores la ocupación fue menos risueña 
ya que los grupos originarios mapuches fueron 
aislados y acorralados en tierras de dudosa 
calidad, obligándoseles a transformarse en 
campesinos de subsistencia en tierras pobres y 
áridas (PINTO, 1998). 

La ocupación de la Araucanía puso fin 
a la autonomía mapuche y desmanteló los 
diferentes mecanismos de gobernabilidad que 
hacía posible la compleja vida fronteriza. No 
obstante, el despliegue de la institucionalidad 
estatal no significó la armonización de la 
nueva estructura social, marcada por tensiones 
y contradicciones permanentes, de las que no 
estuvo exenta la violencia física y simbólica, 
expresión del intento homogeneizador del 
Estado, por una parte, y de la resistencia cultural 
frente a la imposición del ethos dominante, por 
otra. Aparecen en la región de la Araucanía la 
figura de los Inspectores Generales de Instrucción 
Pública. Así se visualiza el posicionamiento que 
tuvieron en la Araucanía a principios de 1900, 
donde se releva la falta de financiamiento con 
que operaron las instituciones:

 
El Ministerio de Instrucción Pública 
ha comunicado a los inspectores de 
instrucción pública en la Araucanía que 
carece de fondos para aumentar el valor de 
los arrendamientos de casas para escuelas. 
El aumento que le solicita para el de la 
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escuela mista Nº4 de ese departamento, 
será consultado en el presupuesto del 
año venidero. Lo trascribo a U.D. en 
contestación a su nota Nº 61 de 16 de 
abril pasado. Dios guíe a U.S. (FONDO DE 
INTENDENCIA DE CAUTÍN, 1900). 

Estos inspectores de escuelas recibían 
el nombre oficial de visitadores y comenzaron 
a operar en Chile en 1847. Es interesante 
constatar que la preocupación más importante 
de estos agentes estuvo focalizada en aspectos 
administrativos, por sobre reflexiones 
pedagógicas o cuestiones vinculadas al tipo de 
enseñanza que debía priorizarse en ese tiempo. 
Los Intendentes de provincias debían vigilar 
el rol y labor de los visitadores, a quienes 
se les exigía una minuciosa recopilación de 
información estadística referida a la cantidad 
de estudiantes, preceptores y empleados. A la 
vez debían evaluar, controlar y calificar a los 
desarrolladores del curriculum en el sistema de 
instrucción instalado. 

A continuación, citamos el siguiente 
requerimiento de ayudantes y escuelas, que 
permite visualizar la intencionalidad de la 
instalación de escuelas desde una perspectiva 
monocultural donde los asuntos indígenas, en 
este caso mapuche, no se mencionan, quedando 
estos importantes actores invisibilizados del 
escenario de fines del siglo XIX:

Se requiere una ayudantía para la escuela 
superior de Hombres (…) una para la escuela 
superior de Mujeres (…) tres escuelas 
urbanas de hombres que funcionarían una 
en la población Padre Las Casas, otra en 
el barrio sur de la ciudad y la otra en el 
barrio de la Estación. Tres ayudantías de 
escuelas urbanas de hombres: una para 
la Nº 2, una para la Nº 3 y la otra para 
la Nº 4. Tres ayudantías para las escuelas 
urbanas de mujeres y mistas urbanas: dos 
para la Nº 2 de mujeres y una para la mista 
Nº3. Tres escuelas rurales de hombres: 
una en Lautaro, otra en Freire y otra 

en Pillanlelbún. Cuatro escuelas mistas 
rurales: una para Lautaro, otra en Llaima, 
otra en Quintrilpe y otra en Pumalal. Ruego 
a Ud.,que en el carácter de indispensables, 
para el correcto funcionamiento de cada 
escuela, se sirva disponer la creación de las 
nuevas escuelas Dios guíe a U.S. (FONDO 
DE INTENDENCIA DE CAUTÍN, 1901).

El proyecto de escuela 
monocultural como estrategia 
de ocupación e integración de la 
sociedad mapuche

Una vez afincado el Estado nación en 
Latinoamérica, el ideario modernizador se 
erigió con fuerza, buscando la formación de 
un ciudadano que estuviera a la altura de las 
repúblicas emergentes. Según Santos-Herceg 
(2010) las tecnologías de subjetivación tenían 
un denominador común: su legitimidad residía 
en la escritura, por lo que el proceso fundacional 
y ampliador de la nación, se llevaba a cabo 
mediante la implementación de instituciones 
legitimadas por la escritura y de discursos 
hegemónicos a través de las escuelas. De este 
modo si la constitución definía formalmente a 
un tipo deseable de subjetividad, la pedagogía 
era gran artífice de su operacionalización. 
Los proyectos curriculares que se instalaron 
funcionaron a partir de las directrices de un 
curriculum único, prescriptivo, elaborado en la 
zona metropolitana de Santiago. La concreción 
de curriculum en la ciudad de Temuco y otras 
localidades fundadas a fines del siglo XIX 
no consideró los saberes ni la lengua de las 
comunidades locales. La escuela tuvo una 
orientación homogeneizadora que dificultó el 
aprendizaje y disfrazó las diferencias sociales al 
no preocuparse de las diferencias individuales 
con que cada individuo ingresaba a la cultura 
académica, ya sea, por factores económicos, 
políticos o de origen (ESSOMBA, 1999).

En el proceso de contacto entre la 
sociedad occidental hispano-criolla y la 
sociedad mapuche se instalaron instituciones 
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escolares “sólo para hijos de caciques y 
ahijados de coroneles españoles en Chillán 
en 1756 y escuelas para mujeres mapuche 
en Toltén en 1877, proceso que fue realizado 
fundamentalmente por jesuitas” (NOGGLER, 
1972, p. 156). En 1837 se había creado el 
Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto y en 
1860 se instaura la Primera Ley de Instrucción 
Primaria, configurando un sistema educativo 
organizado en un subsistema de educación 
pública y otro de educación privada. En 
el primer caso se encuentran las escuelas 
gubernamentales, municipales y conventuales; 
en el segundo, se encuentran las escuelas 
gratuitas filantrópicas y las escuelas pagadas. 
Esta ley precisa la existencia de escuelas 
obligatorias según número de habitantes por 
territorio; escuelas obligatorias para mujeres en 
cada villa; separación de sexos en las escuelas; 
un plan para la enseñanza primaria para que 
los profesores puedan desarrollar la Educación 
General Básica; y educación escolar desarrollada 
en lengua castellana (negando el uso del 
mapunzugun): a fines del siglo XIX se instala 
este modelo de educación monocultural. De tal 
modo que los niños mapuches, recibieron una 
educación centrada en contenidos occidentales, 
finalidades educativas enmarcadas en la 
racionalidad positivista decimonónica y en 
segunda lengua. (QUINTRIQUEO; QUILAQUEO, 
2006; DURÁN; CATRIQUIR, 2007; SCHMELKES, 
2009; SERRANO, 2012). 

Las primeras referencias a la escuela 
pública chilena en territorio mapuche (el 
centro sur de Chile, 37°45’ lat. Sur y 43°06’ 
lat. Sur) históricamente se sitúan en el período 
denominado pre-reduccional hacia la década 
de 1830 en adelante –La Unión, 1832; Valdivia, 
1834 (NOGGLER, 1972; GUARDA, 2001). En 
1854 se registran en el territorio de Arauco 22 
escuelas públicas, 20 fiscales y dos municipales 
(PINTO, 2001). Al sur del Biobío se reconocen 
escuelas estatales en La Unión y Osorno, 1832; 
y en 1846 en Corral. Entre 1834 y 1846 ya 
están funcionando las escuelas misionales de 
Quinchilca, Río Bueno, Quilacahuin, San Juan 

de La Costa y Dagllipulli (DURÁN; CATRIQUIR, 
2007). En 1838, se abre una escuela sólo para 
niños indígenas en el convento San Francisco 
de la ciudad de Valdivia (GUARDA, 2001). En 
general, hacia la década de 1880, se registran 
159 escuelas en territorio mapuche situado entre 
el río Biobío y Chiloé. En el periodo reduccional 
(1883-1927) se advierte una segunda expansión 
de las escuelas, tanto misionales como estatales, 
en territorio mapuche. En 1888, a cinco años 
de la ocupación de la Araucanía, las escuelas 
ascendían a 289; es decir, un crecimiento de un 
45% (EGAÑA, 2000). En este mismo lapso la 
matrícula rural se incrementó en un 47,6% y, 
la urbana lo hizo en un 39,8% (EGAÑA, 2000).

Este sistema se consagra con la Ley de 
Enseñanza Obligatoria de 1920, para todos los 
niños entre 6 y 13 años, bajo la cual los padres 
estaban obligados a matricular a sus hijos en 
una escuela de Educación General Básica. Esta 
situación fue generando una segmentación 
entre los conocimientos aprendidos en 
las comunidades mapuche (lof-che) y el 
conocimiento enseñado en las escuelas, donde 
el criterio de demarcación respecto de lo que 
es útil, válido, verdadero y formal es aquello 
que se impone desde la institucionalidad 
escolar (QUINTRIQUEO; MCGINITY, 2009). Las 
escuelas situadas en comunidades mapuches 
o próximas a éstas se traducen en un espacio 
para el desarrollo sociocultural, pero también, 
en un espacio de reproducción de estereotipos, 
prejuicios que culminan en la asimilación del 
mapuche hacia la sociedad chilena. Asimismo, 
la escuela junto con prohibir el uso de los 
idiomas indígenas, lo hace también respeto 
del uso del vestuario, reemplazando lo 
propio por lo occidental; así esta institución 
“expresa la reducción de los cuerpos, en un 
imaginario colonial, mostrando la pertenencia 
mapuche ahora disuelta en la figura de la 
nación, expresando, a su vez, la fuerza de los 
mecanismos de sumisión y subordinación” 
(MENARD; PAVEZ, 2007, p. 6). 

Así queda de manifiesto en el siguiente 
relato de la época: 
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los alumnos que asisten a la escuela se 
presentan vestidos con manta o poncho, 
i cree el infraescrito imposible de estirpar 
(sic) semejante hábito, por ser la mayor 
parte hijos de indios, i al exijirles (sic) aseo 
en el vestuario hediondo, preferirían los 
padres sacarlos de la escuela (FONDO DE 
INTENDENCIA DE CAUTÍN , 1898). 

En este sentido la manta identifica al 
mapuche, significa ruralidad, lejanía con la 
vestimenta urbana, barbarie, distancia con 
la ciudad, que es el lugar donde se sitúa la 
civilización, en otras palabras, la manta implica 
diferenciación cultural. Una persona con manta 
es otro.  Esto evidencia que los cuerpos de los 
niños concitaron una mirada reprobatoria, pues 
una persona con manta es sinónimo de desaseo 
y suciedad, propia de sectores pobres, que 
carecen de costumbres citadinas y civilizadas. 
Esta idea se expresa de la siguiente manera en 
algunos Informes: 

Traían mantas, cara, manos, pies mugrientos, 
llenos de tierra i uñas largas, por lo tanto se 
les mandó a hacer peinados, lavados de pie 
ya que no usan medias, manos y caras, con 
las uñas cortadas. Todos los días antes de 
salir se hace un rejistro (sic) de la ropa, cara, 
manos, pies i peinado de los alumnos hasta 
que se acostumbren a este aseo. (FONDO DE 
INTENDENCIA DE CAUTÍN, 1899).

Como se puede visualizar la limpieza, 
vestimenta y urbanidad constituían elementos 
de diferenciación social, entonces, las prácticas 
imperantes de los niños pobres, rurales, urbanos 
marginales, indígenas son las condicionantes 
sociales culturales que obstaculizan la 
posibilidad de civilizarse. Es en este sentido, que 
la cruzada contra el poncho o manta, permitirá 
que Chile poco a poco sea un país moderno 
y decente, con buenas costumbres. En razón 
de esto, es interesante corroborar el esfuerzo 
desplegado por los visitadores por desterrar el 
uso de este tipo de ropa propia de los salvajes.

Asimismo, es interesante constatar como 
los niños y sus padres tuvieron dificultades para 
adaptarse a la cultura escolar, pues muchos de 
ellos trasladaban a la escuela prácticas propias 
de sus rutinas cotidianas, así se refleja en la 
siguiente textualidad extraída de un informe 
que sistematiza el monitoreo a una escuela en la 
Araucanía en 1889: “les ordené que ninguno de 
los niños trajese brasas en el invierno, mantas 
en verano, ninguna clase de frutas o comida 
a la escuela, para que ésta permaneciera más 
aseada y limpia, a escepciòn (sic) de pan que les 
permito traer”. (FONDO DE INTENDENCIA DE 
CAUTÍN, 1899). 

En este mismo contexto aparece como 
dispositivo de control las denominadas Juntas 
de Vigilancia que surgieron desde los propios 
apoderados, y la principal función era actuar 
como intermediarias entre la sociedad y la 
Escuela. En el liceo de Niñas de Temuco 
funcionó desde 1901 (FONDO INTENDENCIA 
DE CAUTÍN, 1906). En el interior de las escuelas 
y liceos se consolidó la figura arquetípica del 
Inspector General:

Santiago, 19 de julio de 1910
Hoi se decretó lo que sigue: Vistos estos 

antecedentes, Decreto:
Acéptese la renuncia que hace de su puesto el 

inspector del liceo de Temuco, don Cumeraindo 
Cevallos: i se nombre para que sirva dicho puesto 

don Manuel Manquilef, propuesto por el jefe 
respectivo. Paguénse al nombrado el sueldo i las 
gratificaciones correspondientes desde que haya 

comenzado a servir.
Tómese razón i comuníquese

Por orden del Presidente
E. Figueroa.

Lo digo a Us. Para su conocimiento
Dios guie. aUs

   (FONDO DE INTENDENCIA DE CAUTÍN, 1906).

Así se controla el espacio escolar 
bloqueando el ingreso de las prácticas de la 
vida cotidiana a la escuela, lo que a su vez 
evidencia el afán civilizatorio del sistema 
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escolar, toda vez que se desvaloriza la alteridad 
y el habitus del otro. Este control del espacio 
se complementa con el control del tiempo libre 
de los alumnos en los recreos. La consecuencia 
de todas estas prácticas es el disciplinamiento 
de los cuerpos. De hecho se recomendaba que 
los alumnos salieran de las escuelas formados, 
en filas de a dos, vigilados por monitores o 
alumnos mayores, de tal manera que el orden 
imperante en la escuela saliera a la comunidad, 
así se lograba reemplazar el confuso tropel por 
la hilera ordenada. (EGAÑA, 2000).

Con ello, bajo la legitimación del lema 
de modernización y progreso, el Estado chileno 
pudo establecer con el mundo indígena, y 
particularmente, con el pueblo mapuche, una 
relación educativa de carácter asimétrico y 
de imposición cultural, materializando las 
funciones reproductoras de la escuela sobre la 
base de la arbitrariedad cultural, la imposición 
de símbolos,  el lenguaje y modos de vida 
propios de los sectores dominantes y ajenos a 
la generalidad de quienes asisten a las aulas 
(BOURDIEU; PASSERON, 1998). La constitución 
de este nuevo tipo de sujeto-ciudadano, viene 
de la mano con la exigencia de autocontrol y 
represión de los instintos, con el fin de hacer 
más visible la diferencia social. Así, el proceso 
de civilización que se lleva a cabo desde la 
escuela monocultural, arrastra consigo un 
crecimiento del umbral de la vergüenza, porque 
hacía necesario distinguirse claramente de todos 
aquellos elementos sociales que no pertenecían 
al ámbito de la civitas que se venía pregonando 
como ideal (CASTRO-GÓMEZ, 2005); todo esto 
afecta la identidad de la cultura dominada, 
destacándose el rol de la discriminación en 
la educación y sus efectos en los niños como 
la desvalorización de la identidad mapuche 
(MERINO, 2006; BECERRA; MANSILLA; TAPIA, 
2009) y la des-etnificación o adscripción 
silenciosa a la cultura.

Es importante enfatizar que el proceso 
de instalación, implementación y consolidación 
de la escuela chilena en territorio mapuche 
no ha sido homogéneo y evidencia rasgos de 

continuidad, pero también hay relaciones entre 
el estado y las comunidades mapuche que han 
cambiado, esto obedece al dinamismo propio 
que tienen las culturas y la sociedad.

En este sentido las políticas indígenas, 
entendidas como la elaboración de una serie 
propuestas, implementaciones y compromisos 
de un Estado frente a un grupo étnico, en este 
caso los mapuches, quienes a la vez son diversos: 
lafkenches, williches, pewenches, pikunches, 
etc. En este contexto la consolidación de una 
escuela monocultural en territorio indígena 
se comprende en la idea de Estado-Nación 
que subyace en los grupos dirigentes que han 
gobernado Chile. Esta noción asociada a un 
Estado centralista, unitario, autoritario y elitista 
ha obstaculizado el reconocimiento que Chile es 
un estado pluriétnico.

La escuela fue aquel espacio de 
cooptación de los niños y jóvenes mapuche, 
quienes mediante la discriminación y el racismo 
eran obligados a no ser lo que eran, no hablar 
su lengua, no saber su historia:

La escuela, además de haberse constituido 
como un mecanismo de dominación, 
subordinación y negación del mapuche, 
es el lugar por donde fluye, a veces 
implícitamente, la expresión del racismo 
y la discriminación. También es aparato 
de homogenización cultural, aparato de 
negación de especificidades culturales y 
que tiene que ver con la pérdida del idioma: 
el mapuzungun. (CHILE, 2008, p. 352).  

Conclusiones

Uno de los supuestos que orientó el 
presente estudio fue que la instalación de la 
escuela/liceo en la Araucanía entre 1883 y1910 
generó una educación monocultural que se 
ha consolidado en el tiempo, y que mantiene 
su lógica hasta la actualidad. Para lograr ese 
cometido participaron sinérgicamente una 
multiplicidad de actores, dispositivos de poder 
y mecanismos de control que permitieron la 
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concreción de tal indagación. La escuela y el 
liceo se transformaron en un espacio social 
de encuentro/desencuentro entre el saber 
prescriptivo de los grupos hegemónicos del 
Chile central metropolitano, y aquellos saberes 
locales vernáculos de la sociedad mapuche de 
los niños que lograron ingresar a los centros 
escolares, que a fines del siglo XIX fueron 
una cantidad reducida, preferentemente hijos 
de caciques. Este ingreso de los mapuches al 
diagrama disciplinario de la escuela occidental 
fue aumentando conforme avanzaron los 
decenios.  La invisibilización de los saberes 
mapuche se manifiesta especialmente en el 
bloqueo del uso de la lengua materna, pues el 
idioma con el cual se enseñó los contenidos en 
sectores con una alta densidad de población 
indígena fue el español, situación que se 
mantiene hasta hoy. En razón de lo anterior, 
la escuela aparece como un dispositivo 
estatal que consolidó la hegemonía cultural, 
rasgo que requerían los grupos dirigentes del 
siglo XIX para implementar eficientemente 
el nuevo orden geopolítico y social pensado 
desde la metrópoli santiaguina. En este 
sentido, la escuela se constituye en un ente 
reproductor de la cultura dominante, que 
postergó otras presentaciones del mundo que 
fue vencido. Los cuerpos, espacios y tiempo 
de los estudiantes fueron disciplinados en la 
escuela. La presencia de la escuela en la región 
de la Araucanía después de la ocupación 
desencadenó un proceso de aculturación que 
tuvo como foco uniformar al mapuche, pero 
no integrarlo. Esa fue la voluntad de saber y 
poder de las elites y otros agentes del estado 
de Chile.

Se advierte en las fuentes primarias 
y secundarias una progresiva aceptación de 
la escuela y una mayor legitimación de los 
agentes estatales encargados de vigilar y 
castigar el no cumplimiento de los procesos 
que desde el Estado se ordenó que debieran 
instalarse. La escuela como institución 
representante del Estado hacia 1910, coyuntura 
en que se conmemora el primero centenario 
de la república de Chile ha logrado su plena 
legitimación en la región de la Araucanía, lo que 
se refleja en la demanda por centros escolares 
y la asistencia números a clases en el periodo 
estudiado. Subyace en los inicios de escuela 
monocultural una violencia intercultural de tipo 
simbólica e indirecta que afectó al grupo étnico 
que durante más de 300 años habitó en calidad 
de soberanos del territorio: los mapuches. Ha 
sido difícil para el pueblo mapuche aprender a 
ser nacionales, chilenos. En dicho aprendizaje 
el rol de las escuelas y liceos fue determinante, 
ya que debían instalarse estructuras y procesos 
sistemáticos, constantes e integracionales, para 
así consolidar el país imaginado por los grupos 
dirigentes de Chile. Desafortunadamente, la 
escuela chilena no es un espacio que permita 
la auténtica construcción de la identidad y no 
se ha constituido en un lugar que permita el 
desarrollo personal y la reafirmación identitaria 
de los niños y jóvenes mapuches que asisten a 
la escuela y liceos en la región de la Araucanía. 
Paradójicamente, también se ha evidenciado 
al triangulas diversas fuentes que programas 
dirigidos expresamente con el fin de fortalecer 
distintas dimensiones del mundo de la vida 
(lebenswelt) mapuche solamente juegan a favor 
de la hegemonía cultural del estado chileno.
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Formación del profesorado en la lengua y cultura 
indígena: una histórica demanda educativa en contexto MapucheI
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Resumen

Este artículo presenta resultados de una investigación que tuvo 
como propósito construir, junto al profesorado en ejercicio en 
contexto educativo y cultural Mapuche, los requerimientos que 
estos docentes demandan a las instituciones formadoras en función 
de las necesidades del contexto de desempeño. Los requerimientos 
actuales del profesorado se correlacionan, en perspectiva histórica, 
con las demandas levantadas por un grupo de profesores 
pertenecientes a este pueblo originario y testimoniado hacia los 
años 30 y 40 del siglo XX. La investigación se desarrolló desde una 
metodología de investigación social mixta, de carácter histórico 
para concentrar las demandas del profesorado Mapuche y desde 
la metodología comunicativa para levantar las demandas actuales 
del profesorado. Para este último caso también se implementó un 
diseño de investigación mixto, de tipología secuencial e integrada 
que utilizó distintas técnicas de recolección de información durante 
su desarrollo (cuestionario comunicativo, entrevista comunicativa 
y grupo de discusión comunicativo). Los resultados de ambos 
corpus de requerimientos confluyen en demandar un profesorado 
con formación en la lengua y cultura Mapuche, que le permita dar 
cuenta de las características culturales y lingüísticas del estudiantado 
originario que asiste al sistema escolar, es decir abogan por la 
presencia de un cuerpo docente con habilitación profesional para 
desarrollar procesos pedagógicos con pertinencia cultural.

Palabras clave

Formación de profesores — Lengua y cultura indígena — Contexto 
Mapuche — Profesorado Mapuche — Mapuzugun.

I- El presente artículo comunica 
resultados del proyecto Fondecyt 
Regular N° 11512 33 y N°1140363.
II- Universidad del Bio Bio, Chillán, 
Chile.
Contacto: oturra@ubiobio.cl
III- Universidad Católica del Maule, 
Talca, Chile. 
Contacto: donatila.ferrada@gmail.com

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201603141205



230 Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 1, p. 229-242, jan./mar. 2016.

Teacher education in indigenous language and culture: 
A historical educational demand in Mapuche context
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Abstract 

This article brings the results of a study whose purpose was to 
construct with teachers working in a Mapuche cultural and 
educational context what they demand from educational institutions 
according to the needs for their performance. Teachers’ current 
requirements are correlated, in a historical perspective, with 
the demands of a group of teachers from this indigenous people 
witnessed in the 1930s and 1940s. The study has been developed 
with a mixed social research methodology of historical character to 
focus on the Mapuche teachers’ demands, and with a communicative 
methodology to collect current teachers’ demands. For the latter, a 
mixed research model with a sequential integrated typology was 
implemented, in which different data collecting techniques were 
used (communicative questionnaires, interviews, and discussion 
groups). The results of both corpora of requirements converge on the 
need for teachers with training in Mapuche culture and language, 
so that they can deal with the cultural and linguistic characteristics 
of Mapuche students. In other words, they demand teachers be 
qualified to develop culturally relevant education.
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Introducción

Al presente, existe consenso en Chile que 
la escolarización en relación con los pueblos 
originarios debe asumir nuevas perspectivas 
y propósitos, considerando la pauperización 
cultural y exclusión social que históricamente 
la escuela ha generado entre ellos. Predomina, a 
nivel político e intelectual, un discurso educativo 
de base multiculturalista que reconoce la alteridad 
indígena y sus derechos educativos y confía en el 
rol privilegiado de la escuela en la construcción 
de nuevos sentidos formativos que permitan 
revalorizar el conocimiento, la lengua y toda 
manifestación cultural de los pueblos originarios.

En el marco del reconocimiento de 
la deuda histórica que el Estado tiene con los 
pueblos originarios se ha impulsado, desde los 
años noventa, la educación intercultural bilingüe 
como un programa educativo compensatorio y 
focalizado exclusivamente en el estudiantado 
indígena, como una forma de contrarrestar el 
debilitamiento de la identidad étnica y el rezago 
educativo que caracteriza a estas comunidades. 
Profundizando en esta línea de acción, 
recientemente se ha incorporado al currículum 
escolar la asignatura de Lengua Indígena.

Sin embargo, estas iniciativas de 
política pública educativa se han promovido en 
desvinculación con los procesos de formación 
inicial de profesores que se han implementado 
en el país, que no han considerado la 
dimensión cultural y lingüística indígena en 
sus programas. Es decir, se carece de un cuerpo 
docente que permita efectivamente dar cuenta 
de los propósitos de la política y de atención 
especializada al universo de estudiantes indígenas 
que asisten en la actualidad al sistema escolar. 
Este problema de formación del profesorado 
quedó en evidencia en el trabajo investigativo 
con docentes primarios en contexto mapuche-
lafkenche (Tirúa) y mapuche-pehuenche (Alto 
Biobío), quienes en el proceso de recuperación de 
sus requerimientos de formación inicial para un 
desempeño profesional de calidad, configuraron 
como demanda una formación en la lengua y 
cultura indígena.

El trabajo cotidiano de estos profesores 
con niños y niñas provenientes de comunidades 
indígenas, muchos/as de ellos/as solo hablantes 
de la lengua materna (mapuzugun) al momento de 
ingresar al sistema escolar, coloca de manifiesto 
la diversidad sociocultural del alumnado y la 
necesaria formación del profesorado en lenguaje 
y comunicación para la diversidad lingüística y 
no sólo en lengua castellana.

Un particular hallazgo al respecto, fue la 
constatación de que esta demanda educativa se 
encuentra documentada desde la primera parte 
del siglo XX, específicamente entre los años 30 y 
40 del siglo pasado, y que sus impulsores fueron 
profesores mapuches que a la época levantaron 
sus voces por una educación con pertinencia 
cultural y lingüística y una formación docente 
en consecuencia. Es de interés, entonces, exponer 
en este artículo el contenido de estas demandas, 
en perspectiva histórica, pues permite generar 
comprensión acerca de los procesos educativos 
en contexto mapuche y los desafíos de una 
formación docente para un desempeño bilingüe 
e intercultural.

Marco teórico

Antecedentes. Programas formativos en territorio 
Mapuche

En el extenso territorio mapuche, en la 
Araucanía según denominación castellana1, las 
relaciones coloniales configuraron dos modelos 
de educación con fines específicos y diferenciados 
cuyas rutas formativas se pueden rastrear hasta 
la actualidad. Son programas formativos que se 
desarrollaron de manera paralela en un contexto de 
relaciones interétnicas.2 Para el caso de la sociedad 
mapuche, el programa educativo organiza el 
conocimiento, los saberes educativos a transmitir 
de acuerdo a las edades y el género y las formas 

1- Los conquistadores españoles denominaron araucanos al pueblo mapuche, 
y desde entonces este concepto es resistido por su impronta colonialista.
2- Son los cronistas españoles del siglo XVII y XVIII quienes testimoniaron 
la existencia de un conjunto de saberes, conocimientos y destrezas como 
constituyentes de un itinerario formativo de los infantes y jóvenes mapuches, 
así como unas formas de enseñar y aprender que se diferenciaban según el 
género y la edad.
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de enseñar y aprender en la comunidad, es decir 
orienta el proceso de formación de persona que 
la sociedad mapuche construyó para formar a sus 
nuevas generaciones y garantizar su proyección 
como sociedad y como pueblo (CATRIQUIR; 
DURÁN, 1997, 2007). Es un programa educativo 
sin escuela –en el entendido que esta institución 
es de origen occidental- pero que da cuenta del 
horizonte conceptual y principios educativos que 
organizaban el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la sociedad mapuche.

Por otra parte, el asentamiento español en 
los márgenes de la Araucanía desde los tiempos 
de la conquista, señala el inicio del modelo 
educacional occidental, basado en la enseñanza 
de la lectura y escritura castellana entre las 
comunidades mapuche. Este modelo educacional 
se inscribió en la estrategia de evangelización 
que estaba a la base de la conquista española 
en América, por lo que fue desarrollado por 
sacerdotes pertenecientes a congregaciones 
religiosas que llegaron con los primeros 
conquistadores (PINTO, 1990). Este programa 
formativo buscaba la asimilación y/o aculturación 
de los jóvenes mapuche a la cultura hispano-
occidental, por lo que se sintetizaba en la iniciación 
de los educandos indígenas en la doctrina católica 
y en la castellanización de su lenguaje.

Luego del proceso independentista el 
Estado chileno replicó el modelo de las escuelas 
misionales coloniales en la Araucanía, siendo 
la evangelización y castellanización la base del 
programa formativo pero ahora con el propósito 
de integrar al pueblo Mapuche a la civilización 
y a la chilenidad.

Con regularidades y variaciones los 
programas formativos mantuvieron sus líneas 
de continuidad mientras la sociedad mapuche 
e hispano-criolla se desarrollaban en base 
a relaciones interétnicas coloniales, pero en 
que ambas se movilizaban desde su soberanía 
cultural y política.

Sin embargo, esta situación de convivencia 
interétnica y de proyección de los programas 
formativos experimentó un drástico revés 
histórico, hacia fines de la centuria decimonónica, 
cuando las formas culturales del pueblo mapuche 

fueron sometidas a un proceso de degradación en 
el imaginario colectivo de la chilenidad, hasta ser 
considerados como verdaderos obstáculos para el 
proceso modernizador impulsado por el Estado. 
Se configuró un discurso orientado a legitimar la 
ocupación de sus tierras y exclusión del proyecto 
sociocultural que se aspiraba a conformar 
(MARTÍNEZ, 1991; PINTO, 1992, 2000). Esta 
configuración discursiva se expresó materialmente 
en la ocupación de la Araucanía (1880-1883) y el 
consecuente proceso de reducción de la población 
mapuche en tierras destinadas para el efecto 
(BENGOA, 2000).

Esta coyuntura histórica constituye 
un hito fundamental en la relación del 
Estado chileno con el pueblo Mapuche, cuyas 
implicancias se proyectan hasta la actualidad. 
El Estado nacional definió un problema central 
de interés económico y geopolítico, como es la 
integración territorial de la Araucanía; para la 
sociedad Mapuche significó la pérdida de su 
autonomía política-cultural y el comienzo de un 
proceso de pauperización y forzada aculturación.

Las nuevas condiciones generadas por 
la ocupación del territorio y despojo de tierras, 
con la pérdida de su soberanía como pueblo 
originario se produce un repliegue del programa 
formativo Mapuche a una esfera privada, al 
espacio familiar inmediato, configurándose 
como una instancia de oposición y/o resistencia 
al modelo educativo oficial representado por la 
escuela chilena (MARIMÁN, 1997; CANALES, 
1998). También se ha testimoniado la actitud de 
resistencia hacia la escuela chilena por parte de 
sectores y comunidades aferrados a los patrones 
culturales ancestrales, pues la enseñanza escolar 
se asociaba a la imposición de normas y hábitos 
foráneos. Desde estas voces, la escuela era vista 
como un espacio de perdición del ser Mapuche 
y por lo tanto de necesaria impugnación y 
repudio (MARIMÁN, 1997).

En este contexto, la política educacional 
del Estado chileno en la Araucanía tuvo como eje 
central consolidar la instrucción pública en los 
pueblos que se iban fundando, creando escuelas en 
los poblados mayores para desde ahí extenderlas 
hacia aldeas y pequeños villorrios (SERRANO, 
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1995-96).  Una educación orientada hacia el mundo 
rural, propiamente tal, estaba de plano descartado 
al igual que una educación específica a mapuches 
en sus nuevos espacios de reducción. Por tanto, la 
posibilidad de acceder al aprendizaje de la lectura 
y escritura quedó reducida a un grupo minoritario 
de educandos mapuches que asistían a la escuela 
chilena en los pueblos.

Formación del profesorado y pueblos originarios

La investigación especializada en formación 
docente ha planteado el rol preponderante del 
profesorado al momento de pensar cualquier 
transformación educativa, considerando su 
rol clave para el logro de aprendizajes en el 
estudiantado (FULLAN, 2002; AGUERRONDO, 
2004; VAILLANT, 2005). Sin embargo, también 
se ha constatado que los programas de formación 
inicial de profesores presentan una escasa 
reflexión respecto del sentido de la enseñanza 
en los actuales escenarios de escolaridad y 
una insuficiente preparación para trabajar en 
contextos socioculturales diversos (VEZUB, 
2007). En esta línea argumentativa, se encuentran 
aquellos estudios que describen el desencuentro 
entre la formación inicial recibida y la realidad 
profesional presente en la diversidad de contextos 
escolares de los sistemas educativos (BUSTOS, 
2007; GONZÁLEZ-VALLINAS; OTERINO; SAN 
FABIÁN, 2007).

Por otro lado, se plantea la necesidad de 
garantizar la pertinencia cultural de los procesos 
pedagógicos (TORRES, 2008; DÍAZ-BARRIGA, 
2005; BESALÚ, 2002) con el propósito de valorizar 
y reforzar las identidades culturas locales. Aquello 
involucra avanzar hacia un entendimiento de la 
escuela en estrecha vinculación con las comunidades 
sociales y los territorios en que se encuentra, en 
donde la organización pedagógica-curricular de 
cuenta de las formas culturales locales, para aportar 
a la autovaloración de la propia identidad y desde 
ahí proyectarse en el conocimiento y valoración 
de las diferencias culturales en contextos más 
amplios. Partir de la cultura de referencia para 
ampliarla a otras favorece a la igualdad educativa, 
pues se sustenta en aprendizajes expansivos que 

aseguran al estudiantado un desenvolvimiento 
en la sociedad de un modo diferente a como lo 
habrían hecho solo con la cultura de que disponen 
(SEPÚLVEDA, 2001).

En América Latina, los discursos 
educativos de reconocimiento de la diversidad 
sociocultural han devenido en la implementación 
de programas específicos orientados a la 
revitalización de las lenguas indígenas a 
través del sistema escolar, en el contexto del 
reconocimiento de los derechos educativos 
y culturales de los pueblos originarios. Sin 
embargo, la investigación comparada (LÓPEZ; 
SICHRE, 2004; WILLIAMSON, 2004) evidencia 
la variedad conceptual que asume esta respuesta 
educativa en los distintos estados, denominándose 
en algunos casos Educación Multicultural, 
Educación Indígena, Etnoeducación, Educación 
Intercultural y, de manera predominante, 
Educación Intercultural Bilingüe, cuestión que 
refleja la diversidad de entendimientos que 
está a su base y las tensiones y contradicciones 
respecto de sus alcances al interior de los propias 
administraciones educativas.

Solo recientemente, la formación docente 
y sus actuaciones en contextos interétnicos 
e interculturales se visualizan como un eje 
problemático para la investigación educativa. 
Así, para el caso mexicano surgen estudios 
que focalizan su interés en las trayectorias 
profesionales de docentes indígenas (RAYÓN, 
2004), en el reconocimiento de los procesos de 
formación docente recibida por estos profesores, 
para alcanzar comprensión acerca de la 
transmisión de valores nacionales-estatales y los 
propios de la cultura indígena (LÓPEZ, 2005). 
También se ha estudiado la formación profesional 
de docentes que se desempeñan en la educación 
bilingüe, quedando en evidencia la insuficiente 
preparación y actualización de los docentes en 
general y bilingües en particular, de una formación 
en perspectiva intercultural (HERNÁNDEZ, 2008).

Otra investigación, situada en contexto 
colombiano, describe el tipo de formación y 
capacitación en etnoeducación recibida por 
los docentes indígenas Ingas y constata la 
distancia entre los objetivos del programa en 
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etnoeducación y los propósitos formativos 
demandados por los docentes originarios 
(CARLOSAMA, 2001).

Para el caso de Chile, la formación 
inicial del profesorado se organiza en base a 
un desempeño homogéneo, es decir, prepara 
para atender pedagógicamente a un estudiante 
promedio a la base de un currículo monocultural 
de cuño europeo. Con ello se estandariza la 
diversidad de desempeños a los cuales podría 
enfrentarse el futuro profesorado, omitiendo 
la diversidad de territorios, cosmovisiones, 
comprensiones culturales, es decir una formación 
pedagógica en interculturalidad (MANZO; 
WESTERHOUT, 2003). También se ha omitido 
en los procesos de renovación del currículo de 
formación inicial, las voces de sus protagonistas 
principales, el propio profesorado en ejercicio 
laboral (FERRADA; TURRA, 2012). Con ello, 
escasamente se favorece el protagonismo docente 
para el cambio educativo, por el contrario 
se contribuye a sostener sistemas educativos 
jerárquicos y cerrados (ROBALINO, 2005).

Desde la política educativa para pueblos 
originarios se plantea el manifiesto propósito de 
preservar la cultura y la lengua de estos pueblos, 
a través de transformaciones curriculares que 
incorporan elementos propios de la cultura 
indígena en los procesos formativos del sistema 
escolar (Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe y asignatura Lengua Indígena en el 
currículo de Educación Básica). Sin embargo, 
estas definiciones de política pública no se han 
traducido en transformaciones en el currículo 
de formación de profesores que recoja las 
especificidades culturales y laborales de los 
contextos de indigeneidad (TURRA; FERRADA; 
VILLENA, 2013). Así, los profesores que 
se desempeñan laboralmente en contextos 
educativos de pueblos originarios entran en 
contacto con lógicas culturales y cosmovisiones 
diferenciadas, además de especificidades 
curriculares y pedagógicas, aspectos todos que los 
llevan a asumir un desempeño profesional para el 
cual no han sido preparado (QUINTRIQUEO, 2010).

Por el contrario, una formación del 
profesorado pensada desde la consideración de 

los contextos culturales implica romper con la 
formación uniforme y avanzar hacia el diseño 
de currículos transformadores, que diversifiquen 
sus procesos de formación en consideración 
a la diversidad cultural y lingüística en que 
se desarrolla la acción educativa (FERRADA; 
TURRA; VILLENA, 2013).

Metodología

La investigación se desarrolló desde una 
metodología de investigación social mixta, por 
cuanto el objeto de estudio se abordó en perspectiva 
histórica, considerando dos momentos específicos 
de su desarrollo como fenómeno social. El primero, 
define las demandas docentes a través de la prensa 
de la Araucanía entre los años 1935-1946, por 
medio de una investigación de carácter histórico; el 
segundo, define las demandas docentes expresadas 
en el marco de un proyecto de investigación 
educativa desarrollado entre los años 2011-2013. 
No obstante, ambas expresiones de demandas de 
formación docente se sitúan espacialmente en el 
tradicional territorio mapuche, conocido como 
la Araucanía; para el primero, los testimonios se 
vinculan al entorno de la ciudad de Temuco, el 
centro territorial definido por el estado chileno; 
para el segundo, la investigación trabajó con 
docentes pertenecientes a la Provincia de Arauco y 
del Biobío, ambos espacios territoriales localizados 
en las márgenes norte de la Araucanía.

Para el período correspondiente al siglo 
XX, nos servimos del estudio documental de 
Foerster y Montecino — Organizaciones, líderes 
y contiendas mapuches (1900-1970) — (1988), 
que, utilizando como fuente principal la prensa 
local, el Diario Austral de Temuco, expone 
diversos ámbitos de demanda hacia el estado 
chileno por parte de la sociedad mapuche. 
Entre ellas, se identifica un corpus de demandas 
de formación de profesores para el contexto 
mapuche, expresadas por un grupo de docentes 
pertenecientes al propio pueblo originario. 
De los documentos de época se seleccionaron 
testimonios y declaraciones que aportan a los 
objetivos del estudio, y que permitieron configurar 
las categorías de demandas levantadas.
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Para el caso de la investigación con el 
profesorado de Arauco y Biobío, se utilizó la 
metodología comunicativa de investigación 
(GÓMEZ et al., 2006). En su conformación como 
paradigma de investigación, la metodología 
comunicativa presenta una fundamentación 
arraigada en dimensiones ontológica, 
epistemológica y metodológica, que permite 
distinguirla y diferenciarla de otras corrientes de 
investigación, fundamentos que se exponen en 
diversos documentos de circulación científica  
(GÓMEZ; RACIONERO, 2008; GÓMEZ; DIEZ-
PALOMAR, 2009; GÓMEZ; HOLFORD, 2010; 
FERRADA, 2011). A su vez, reporta técnicas 
propias de recogida y de análisis de información de 
carácter comunicativo, como también cuenta con 
criterios de rigor específicos que permiten validar 
la información recogida (GÓMEZ et al., 2006).

En términos metodológicos, al igual 
que las otras corrientes de investigación, 
tiene como propósito describir y explicar la 
realidad, comprenderla e interpretarla, pero se 
diferencia de ellas al proponerse a estudiar la 
realidad social para transformarla, mediante 
el diálogo y reflexión conjunta que permita 
alcanzar comprensión respecto de los procesos 
que generan la exclusión o inclusión social. 
Al fundarse en una ontología que entiende la 
realidad como producto de significados que se 
construyen comunicativamente mediante la 
interacción entre las personas, se sostiene que 
solo es posible construir el objeto de estudio 
a través de las interpretaciones, reflexiones y 
teorías de las propias personas participantes 
en la realidad social que se quiere transformar 
(GÓMEZ et al., 2006). Desde un nivel ontológico, 
la metodología comunicativa considera que existe 
una realidad natural/objetiva con independencia 
de los sujetos y una realidad que se construye 
por medio de las interacciones de sujetos capaces 
de lenguaje y acción, y por lo tanto dependiente 
de los sujetos. Esta doble dimensión, permite a 
nivel epistémico y metodológico, la generación 
de conocimiento cuantitativo y cualitativo, a 
base de la racionalidad comunicativa.

En esta perspectiva, la investigación 
asumió un diseño mixto, pues consideró fases 

cuantitativas y cualitativas, con un carácter 
secuencial e integrado. La secuencialidad 
considera un diseño cuantitativo o cualitativo 
primero, para luego desarrollar el otro (CRESWELL, 
2009), y el diseño integrado, considera la 
integración de ambos métodos durante todo 
el proceso investigativo, representando el más 
alto grado de combinación entre lo cualitativo 
y cuantitativo (CRESWELL, 2009; HERNÁNDEZ; 
FERNÁNDEZ; BAPTISTA, 2010). Por tanto, la 
secuencialidad e integración fue transversal en 
la investigación, ya que un diseño dependía de 
los datos arrojados por el anterior, al igual que 
las muestras, en que los sujetos que participaron 
en un método lo volvieron a hacer en el otro, 
y finalmente, las técnicas de recolección de la 
información usadas reportaron los datos para la 
selección de la siguiente técnica.

Se trabajó con una muestra representativa 
de profesores de educación básica que se 
desempeñan en escuelas públicas (municipales), 
caracterizadas como de alta vulnerabilidad 
escolar (sobre 80 IVE, Índice de Vulnerabilidad 
Escolar) de ambas provincias, a la base de los 
criterios siguientes: 1) que realicen docencia 
en el primer ciclo básico; 2) que tengan una 
experiencia profesional de diez años como 
mínimo en el contexto; 3) que adquieran el 
compromiso de participar voluntariamente en 
la investigación. De acuerdo a estos criterios, 
durante el proceso investigativo participaron 82 
profesores, correspondiendo 46 a la provincia 
de Biobío y 36 a la de Arauco, con un promedio 
de experiencia docente de veintiséis años.

Las técnicas de recogida de información 
fueron el cuestionario comunicativo, la entrevista 
comunicativa y el grupo de discusión comunicativo. 
El cuestionario comunicativo es un conjunto de 
preguntas (abiertas o cerradas) respecto de una o 
más variables a medir, construidas con y en acuerdo 
con los propios sujetos investigados. Por lo mismo, 
requiere de una técnica cualitativa de orientación 
comunicativa previa para su elaboración que 
puede ser el grupo de discusión o la entrevista 
comunicativa (FERRADA, 2011), para el caso de 
esta investigación se utilizó el grupo de discusión 
comunicativo, y se construyó un cuestionario 
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dicotómico. La entrevista comunicativa, comprende 
una conversación entre una persona investigadora 
y una investigada, mediante la cual se pretende 
llegar a acuerdos respecto de un tema de interés 
común (PÁDROS et al., 2011), conversación que 
admite discrepancias, debates y cuestionamientos 
que se resuelven sobre la base del mejor argumento 
mediados por pretensiones de validez. Por su 
parte, el grupo de discusión comunicativo, supone 
un diálogo igualitario entre varias personas 
pertenecientes al grupo o comunidad objeto de 
investigación y otra persona que forma parte del 
equipo investigador. A través de este diálogo, se 
construye una interpretación colectiva del tema 
en estudio, que recoge el conocimiento científico 
existente sobre el tema aportado por el equipo 
investigador y su contraste con el conocimiento 
social-experiencial aportado por las personas 
de la comunidad que componen el grupo. Se 
realiza en un contexto conocido por las personas 
participantes y además el grupo elegido es natural, 
está compuesto por personas que ya se conocen 
y suelen coincidir y juntarse para realizar diversas 
actividades (AUBERT et al., 2004).

Por su parte, la validación de la 
información recogida se realizó mediante 
la aplicación de los tres criterios de rigor 
de la metodología comunicativa: diálogo 
intersubjetivo, pretensión de validez y 
compromiso (GÓMEZ et al, 2006). De este 
proceso, resultaron las demandas de formación 
que exponemos en el siguiente apartado.

Resultados

La demanda actual de formación del profesorado 
en la lengua indígena

La investigación con el profesorado 
consideró como uno de los ámbitos de 
requerimientos de formación inicial a 
investigar, desde la experiencia profesional 
docente en contexto, la formación en lenguaje 
y comunicación. Para ello, el cuestionario 
contempló, entre varias preguntas referidas al 
ámbito, una pregunta que consultaba si era 
un requerimiento de formación inicial formar 

al futuro profesorado en la lengua propia del 
grupo indígena para promover un desempeño 
contextualizado en la cultura. La respuesta dio 
como resultado un 80% de aprobación por parte 
del profesorado.

Posteriormente, en la fase cualitativa se 
profundizó en la variable tanto a nivel de entrevista 
comunicativa como de grupo de discusión, de 
tal forma que a partir del requerimiento original 
emergieron otras demandas asociadas que 
permitieron ampliar y sostener una formación en 
lenguaje y comunicación en la lengua indígena 
mapuzugun. Ellas fueron:
• Formar para comprender que el bilingüismo 
en ambas direcciones es la base de la educación 
intercultural;
• Formar al futuro profesor para promover 
aprendizajes en la lengua indígena 
relacionándolos con otros sectores de 
aprendizajes;

El contexto de desempeño laboral del 
profesorado, con una alta matrícula escolar 
mapuche en los establecimientos educacionales, 
constituye la base explicativa de estas demandas. 
Es así como en la Provincia del Biobío, en la zona 
cordillerana, espacio de ocupación tradicional de 
la identidad territorial mapuche-pehuenche la 
lengua originaria se encuentra plenamente vigente, 
presentándose situaciones en que el estudiantado 
indígena ingresa al sistema escolar hablando solo 
la lengua originaria. Un testimonio de una docente 
de Alto Biobío coloca en evidencia esta situación:

[…] porque los primeros años cuando llegan 
niñitos que vienen cero castellano, seria 
buenísimo trabajar con profesores que 
manejen bien la lengua indígena, porque a 
nosotros a veces también se nos ha hecho 
difícil…Entonces hay que formar profesores 
en la lengua para comunicarnos con ellos…si 
es que los profesores quieren irse a trabajar a 
la comunidades que tienen lenguas diferentes, 
hay que formarlos para eso. (Entrevista 
comunicativa, profesora de Alto Biobío, 2013).

Respecto de la provincia de Arauco, 
espacio ocupado por la identidad territorial 
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Mapuche-lafkenche, si bien el retroceso de 
la lengua originaria es constatado por los 
docentes, existe conciencia entre ellos respecto 
de la necesidad de legitimar la utilización de la 
lengua indígena en la escuela, a través de su 
dominio por parte del profesorado.

Yo pienso que teniendo estudiantes de 
descendencia del pueblo originario mapuche… 
no podemos nosotros como coartarlo, o sea ahí 
lo mejor es que el profesor conozca la lengua, 
el saber no ocupa espacio dicen, si yo sé más, 
me enriquezco como persona y profesional. 
Por lo tanto, yo creo que ahí al profesor habría 
que capacitarlo para poder compenetrarse o 
poder entender un poco más de adentro 
la lengua y cultura mapuche. (Entrevista 
comunicativa, profesor de Curanilahue, 2013).

Además, desde este territorio se ha 
impulsado una fuerte reivindicación cultural 
y lingüística que se ha traducido en medidas 
de política pública educativa para el sistema 
escolar en contextos de pueblos originarios, 
como la educación intercultural bilingüe y 
recientemente la introducción de la asignatura 
Lengua Indígena. Sin embargo, todo ello se 
ha realizado sin una formación continua del 
profesorado en la lengua originaria, tampoco su 
incorporación en los programas de formación 
inicial docente. Ello explica las demandas 
planteadas desde la dimensión cualitativa.

También, dentro del ámbito de formación 
del profesorado en la lengua indígena surgieron 
dos demandas, desde la fase cualitativa, que 
se asocian directamente con una formación 
para saber trabajar con las formas y saberes 
culturales Mapuche en los procesos pedagógicos 
desarrollados en contextos interétnicos mapuche/
no mapuche. Ellas son:
• Formar para comprender la cultura del 
alumnado mapuche;
• Formar para comprender que la cultura 
indígena que porta el estudiantado tiene el 
mismo estatus que la cultura escolar

Estas demandas solo se pueden satisfacer 
desde el conocimiento y dominio de la lengua 

Mapuche. Lo que se expresa en estas demandas 
es, primero, una formación docente en aspectos 
fundamentales que permitan alcanzar comprensión 
respecto de los fundamentos de la lógica cultural 
mapuche, sus concepciones de mundo, y su 
expresión en determinadas formas culturales.

Por su parte, la segunda demanda remite 
a un trabajo en el sistema escolar en contexto 
interétnico con saberes educativos mapuche, lo 
que requiere además una formación en criterios 
curriculares para equilibrar los saberes a enseñar 
y otorgar legitimidad como conocimiento 
escolar a los saberes originarios.

Para el contexto educativo interétnico, se 
trata de demandas absolutamente pertinentes, pues 
a nivel de declaraciones educativas se reconoce 
la diversidad sociocultural en educación y los 
derechos educativos de los pueblos originarios.

La demanda histórica de formación del profesorado 
en la lengua indígena

Hacia 1930, en el antiguo territorio 
Mapuche ya habían transcurrido cinco décadas 
de la ocupación (despojo) y control estatal 
de estas tierras y se expandía la población en 
ciudades, pueblos y villas, al mismo tiempo que el 
Estado y sus instituciones. Entre estas últimas, la 
escuela, institución reconocida por su capacidad 
de agencia en la promoción de la ideología 
estatal, ejercía su rol alfabetizador y civilizador 
en el espacio interétnico. En este contexto es que 
se configuró la demanda educativa mapuche de 
la época, como una expresión de resistencia a la 
violencia simbólica estatal, pero también como 
un espacio de posibilidad ante las expectativas 
educativas que el propio estado generaba.

La demanda educativa fue impulsada por 
un grupo de profesores mapuche descontentos con 
el servicio educativo estatal para indígenas, que 
los llevó a levantar sus voces por una educación 
pública que se hiciera cargo de la especificidad 
demográfica, cultural y lingüística mapuche. Para 
dar cuenta de la aspiración por una enseñanza 
con pertinencia cultural, plantearon la necesidad 
de formar profesores provenientes del propio 
pueblo originario y hablantes del mapuzugun.
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Al respecto, la profesora Zoila Quintremil, 
en una exposición dirigida a docentes de escuelas 
de carácter indígena, realizada en la ciudad de 
Temuco el año 1935, expresaba la necesidad de 
“fundar colegios internados en el campo mismo, 
que estén en contacto con sus tierras, de acuerdo 
al ambiente y a sus intereses y cuyos maestros 
fueran de su misma raza (…)” (FOERSTER; 
MONTECINO, 1988, p. 262). El contar con un 
profesorado de la misma raza, aseguraba en 
perspectiva de los profesores mapuche, el habla 
originaria en la formación del estudiantado y con 
ello su proyección en las nuevas generaciones, 
para que “no dejen las costumbres, la lengua, 
como lo hace el inglés, el alemán que viene acá: 
siguen hablando y siguen con sus costumbres de 
inglés o alemán” (1988, p. 176).

Al respecto, la Comisión para el estudio 
de la enseñanza indígena, presidida por José 
Inalaf, conformada en el Congreso de Profesores 
Radicales durante el año 1939, planteó como una 
de sus conclusiones que “la enseñanza del escolar 
araucano sea impartida en los primeros años tanto 
en castellano como en araucano, de acuerdo con 
un programa especial” (1988, p. 263).

Para asegurar una efectiva enseñanza 
desde el bilingüismo la misma comisión 
estableció entre sus declaraciones finales 
la necesidad de disponer de un cuerpo de 
profesores mapuche, proponiendo la creación 
de una institución formadora de profesores 
específica para mapuches:

6. Que sea obligación moral de los 
profesores mapuches recién egresados de 
las escuelas Normales servir como maestros 
en las escuelas ubicadas en las reducciones 
indígenas durante tres años, y que el Estado 
les asigne un sobresueldo como estímulo [...].
8. Que se funde una Escuela Normal para 
Indígenas de uno y otro sexo, sin perjuicio 
de que intertanto se dupliquen las becas 
que en conformidad al reglamento se 
destinan para ello […] (1988, p. 263).

Otra organización conformada por jóvenes 
intelectuales y educadores mapuche expresaba, 

el año 1943, la necesidad de tomar  medidas 
educativas tendientes a rectificar los errores de 
la historia (en referencia a la historia escolar) 
“que han contribuido a menoscabar la dignidad 
del pueblo aborigen”, entre ellas la creación de 
cursos especiales dirigidos a mapuches para que 
“sirvan de maestros en las escuelas donde existan 
reducciones, ya que profesores que no conocen 
el dialecto y la idiosincrasia del aborigen jamás 
podrán adaptarse a ellos” (1988, p. 272).

Similares propósitos se pueden 
visualizar en la declaración emitida por la 
primera agrupación de profesores mapuche 
que se organiza hacia 1946, a propósito de la 
realización del Primer Congreso Pedagógico de 
Maestros Araucanos, donde declaran velar por 
la defensa cultural “y los intereses sociales de 
los niños de la raza araucana” (1988, p. 264).

Las diversas voces del profesorado de la 
época, confluyen en la aspiración por encontrar 
en la escuela chilena un espacio de enseñanza 
para la cultura y lengua originaria, en igual 
consideración que la lengua castellana. Articulan 
un discurso en torno a las contradicciones y 
diferencias respecto del mundo no-mapuche, e 
insistieron en la idea de acercar la enseñanza a 
las comunidades y la necesidad de implementar 
una educación especial para indígenas, que 
considerara el conocimiento y lengua mapuche, 
y ello solo podía realizarse con profesores 
pertenecientes al propio pueblo originario.

Los profesores mapuche sabían de 
los maltratos y desarraigo cultural que 
provocaba la escuela entre los jóvenes de la 
etnia, por lo que disponer de un profesorado 
proveniente de la propia cultura originaria se 
visualizaba como una posibilidad de aminorar 
los niveles de discriminación que la escuela 
chilena profería al estudiantado mapuche. El 
testimonio de la profesora Zenobia Quintremil 
refrenda esta situación:

Desde mi infancia, cuando asistía a la 
escuela rural mixta en Almagro, a una legua 
de mi casa, empezó a germinar en mi mente 
la idea de estudiar para llegar a convertirme 
en una profesora y poder influir, algún día, 
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en el cambio de rumbos que debe imprimirse 
a la enseñanza. No puedo decir que tales 
ideas eran nítidas… pero constituían una 
reacción natural en contra del sistema de 
enseñanza, de la conducta de la Directora, 
que imponía castigos propios de la era del 
coloniaje y hacía distingos entre “chilenos” 
y “araucanos”… donde quiera que estuve… 
pude observar y sentir los efectos de lo 
que bien puedo denominar “discriminación 
racial” cuyo menor efecto consiste en 
considerar al araucano como un ser inferior 
[…] (1988, p. 268).

Es por ello que esta misma profesora, 
levantó con fuerza su voz para demandar 
una formación del profesorado acorde a las 
características culturales del contexto:

[…] en la enseñanza es indispensable ir a la 
formación de un profesorado especialmente 
adiestrado…con verdadera vocación y en 
lo social, dándoles idéntico tratamiento a 
chilenos y a los mapuches, así como iguales 
oportunidades para realizar cualquier clase 
de empresas (1988, p. 269).

En definitiva, se trata de una demanda 
transformadora para la época que además de 
ilustrar la larga data de la reivindicación por 
una formación docente en la lengua indígena, 
puede presentarse como un antecedente 
histórico de la actual educación intercultural 
bilingüe en Chile.

Discusión

La demanda por un profesorado con 
formación en la lengua y cultura mapuche constituye 
una reivindicación educativa de larga data en el 
contexto interétnico mapuche/no mapuche. Si bien 
se trata de requerimientos realizados por agentes 
educadores con motivaciones y pertenencia 
cultural distinta, en lo sustantivo estas demandas 
abogan por la presencia de un cuerpo docente con 
habilitación profesional para desarrollar procesos 
pedagógicos con pertinencia cultural.

Desde las voces del profesorado mapuche, 
la demanda por un profesorado conocedor de 
la lengua y la cultura, representa una forma 
de resistencia a la situación de dominación e 
imposición cultural que significó el arribo a sus 
tierras del sistema de enseñanza y principios 
formativos chileno-occidentales. Estos profesores, 
formados en el sistema educativo chileno, si 
bien reconocían fortalezas en el acceso a la 
educación chilena, tenían como motivación para 
su demanda educativa aminorar la arbitrariedad 
cultural del programa de formación hegemónico 
y promover, por el contrario, una enseñanza que 
otorgue cabida a los patrones culturales de la 
sociedad originaria, para preservar espacios de 
producción y reproducción de la matriz cultural 
propia en el sistema educativo.

Por su parte, las actuales demandas de 
formación del profesorado para el contexto 
educativo interétnico, se levantan desde voces 
docentes vinculadas étnica y culturalmente a la 
chilenidad, pero con una experiencia laboral en 
el territorio mapuche que les permite reconocer 
la pertinencia educativa de una formación en la 
lengua y cultura indígena. Aquello da cuenta del 
saber acumulado que poseen las comunidades 
de profesores en su experiencia profesional en 
contexto de pueblo originario, que les permite 
nutrir con contenidos pertinentes la formación 
de profesores para el desempeño en este tipo 
de contextos educativos, pero que los procesos 
de renovación curricular de formación de 
profesores no han considerado en sus diseños, 
insistiendo más bien en itinerarios formativos 
homogeneizadores.

Cabe destacar la impronta transformadora 
de estas demandas, en la medida que involucran 
una formación para el trabajo con saberes 
culturales originarios desde el dominio de la 
lengua, ámbitos que posicionan a la cultura 
indígena, en este caso la cultura mapuche, como 
parte constituyente del currículo de formación 
inicial (TURRA; FERRARA; VILLENA, 2013) e 
implica romper con una formación uniforme, 
para avanzar hacia el diseño de currículos 
que diversifiquen sus procesos de formación 
en consideración a la diversidad cultural y 
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lingüística en que se desarrolla la acción 
educativa (FERRADA; TURRA; VILLENA, 2013).

Resulta evidente que, tanto ayer como 
hoy, la formación del profesorado en Chile 
al desconsiderar las demandas de formación 
en la lengua y cultura indígena, muestran la 
distancia que existe entre los diseños de política 
pública que formaliza la formación docente y 
los requerimientos y necesidades reales de 
los profesores en los escenarios educativos 
interétnicos. En la actualidad, esta omisión 
resulta preocupante en tanto se encuentra en 
contradicción con las normativas jurídicas 
que buscan revalorizar los saberes culturales 
originarios, a través del sistema educativo (Ley 
Indígena, Convenio 169), y más aún con el 
reciente decreto ministerial que incorporan la 
Lengua Indígena como sector de aprendizaje 
en la educación básica chilena (Decreto 280), 
situación que no se traduce en una formación 
de profesores que efectivamente puedan 
dar cuenta de las exigencias de desempeño 
profesional que el propio estado intenciona.

En esta perspectiva, la política educativa 
para pueblos originarios no puede persistir en 
desoír esta histórica demanda de las comunidades 
docentes situadas, pues cualquier pretensión de 
transformación educativa que busque fortalecer 
la cultura y lengua indígena, así como el 
desarrollo de procesos pedagógicos fundados 
en la interculturalidad, requiere de un cuerpo 
de profesores habilitados profesionalmente para 
desempeñarse con propiedad en el logro de estos 
propósitos. Esto significa asumir la experiencia 
socioeducativa que indica que cualquier cambio 
o transformación educativa se juega en la sala 
de clases, con un relevante protagonismo del 
profesorado (FULLAN, 2002; AGUERRONDO, 
2004; VAILLANT, 2005).

Conclusiones

Las características culturales y 
lingüísticas propias que presenta el 
estudiantado mapuche que asiste al sistema 
escolar en el contexto territorial de la 
Araucanía representaron en el pasado y en 
la actualidad la razón fundamental para 
sostener una demanda por un profesorado 
formado en la lengua y cultura originaria. Se 
trata de demandas que pueden caracterizarse 
como transformadoras en la medida que 
reconocen legitimidad a la cultura y lengua 
mapuche en el sistema escolar y proyectan una 
incorporación, en consecuencia, en el currículo 
de formación inicial de profesores. Desde su 
dimensión histórica se agrega además, su 
búsqueda por introducir el bilingüismo en la 
enseñanza y con ello no solo se pretende dar 
cuenta de la diferencia sociolingüística del 
estudiantado mapuche, sino que constituye un 
primer antecedente en la reivindicación por 
una educación intercultural en Chile.

Desde la diversidad lingüística propia 
de los contextos de pueblos originarios en 
contacto interétnico, las demandas educativas 
resultan necesarias e incuestionables, también 
desde los consensos internacionales que 
promueven la incorporación de las lenguas 
originarias en el sistema educativo para 
garantizar los derechos lingüísticos y la 
igualdad educativa para estas comunidades.

Finalmente, la persistencia en el 
tiempo de esta demanda educativa habla de 
una recurrencia en las prácticas de diseño 
de programas de formación del profesorado, 
cual es la desconsideración de las voces de las 
comunidades de profesores desde los contextos 
de desempeño.
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Ideologia e educaçãoI
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Resumo

A noção de ideologia pode ser compreendida como um corpus de 
representações e de normas que fixam e prescrevem de antemão 
o que se deve e como se deve pensar, agir e sentir. Com o objetivo 
de impor os interesses particulares da classe dominante, esse corpus 
produz uma universalidade imaginária. A eficácia da ideologia 
depende, justamente, da sua capacidade de produzir um imaginário 
coletivo em cujo interior os indivíduos possam localizar-se, 
identificar-se e, pelo autorreconhecimento assim obtido, legitimar 
involuntariamente a divisão social. Sua coerência está atrelada a 
uma lógica da lacuna e do silêncio sobre sua própria gênese, isto 
é, sobre a divisão social das classes. A anterioridade do corpus, a 
universalização do particular, a interiorização do imaginário como 
algo coletivo e comum e a coerência da lógica lacunar fazem com 
que a ideologia seja uma lógica da dissimulação (da existência de 
classes sociais contraditórias) e uma lógica da ocultação (da gênese 
da divisão social). A partir da análise de alguns temas correntes nas 
discussões pedagógicas, este ensaio pretende avaliar até que ponto 
o discurso educacional, marcado em grande medida pela regra da 
competência, encobre ou não alguma ideologia. 
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Abstract

The notion of ideology can be understood as a set of representations 
and rules which set and prescribe beforehand what one should 
be and how one should think, act, and feel. In order to impose 
the particular interests of the ruling class, this corpus produces 
an imaginary universality. The effectiveness of ideology depends 
precisely on its ability to produce a collective imaginary within which 
individuals can locate, identify themselves and, thus, by such self-
recognition, unwittingly legitimize social division. Its consistency is 
linked to a logic of gap and silence about its own genesis, that is, 
about the social division of classes. The anteriority of the corpus, 
the universalization of the particular, the internalization of the 
imaginary as something collective and common, and the consistency 
of lacunar logic make ideology be a logic of dissimulation (of the 
existence of contradictory social classes) and a logic of concealment 
(of the genesis of social division). From the analysis of some 
recurring themes in educational discussions, this essay intends to 
assess to what extent the educational discourse, marked largely by 
the competence rule, conceals some ideology. 
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Falar sobre “ideologia e educação” é 
quase como tentar uma dissertação sobre “Deus e 
sua época”, isto é, uma certa dose de insensatez. 
Tanto um tema como outro são inesgotáveis, pois 
não se pode falar de ideologia em geral nem de 
educação em geral, e, portanto, reuni-los parece 
rematada loucura. A tentativa aqui, hoje, limita-
-se ao levantamento de alguns temas correntes 
nas discussões pedagógicas, para avaliar até que 
ponto encobrem ou não alguma ideologia. Por 
outro lado, como o termo ideologia tem adquirido 
os sentidos mais variados nos últimos decênios, 
tentarei, apenas para evitar algum mal-entendido 
entre nós, delimitar brevemente o campo no qual 
defino os traços da ideologia, sem pretender com 
isso esgotar a questão nem mesmo tratá-la de 
modo suficientemente detalhado.

 Ideologia

De modo sumário e para os fins que nos 
interessam aqui, poderíamos “resumir” a noção 
de ideologia nas seguintes determinações:

1. Um corpus de representações e de 
normas que fixam e prescrevem de antemão o 
que se deve e como se deve pensar, agir e sentir. 
Por sua anterioridade, a ideologia predetermina 
e pré-forma os atos de pensar, agir e querer 
ou sentir, de sorte que os nega enquanto 
acontecimentos novos e temporais.

2. O corpus assim constituído tem a 
finalidade de produzir uma universalidade 
imaginária, pois, na realidade, apenas generaliza 
para toda a sociedade os interesses e o ponto 
de vista particulares de uma classe: aquela que 
domina as relações sociais. Assim, a produção 
desse universal visa não só ao particular 
generalizado, mas sobretudo a ocultar a própria 
origem desse particular, isto é, a divisão da 
sociedade em classes.

3. Como forma do exercício da 
dominação de classe, a eficácia da ideologia 
depende de sua capacidade para produzir 
um imaginário coletivo em cujo interior os 
indivíduos possam localizar-se, identificar-se 
e, pelo autorreconhecimento assim obtido, 

legitimar involuntariamente a divisão social. 
Portanto, a eficácia ideológica depende da 
interiorização do corpus imaginário, de sua 
identificação com o próprio real e especialmente 
de sua capacidade para permanecer invisível. 
Pode-se dizer que uma ideologia é hegemônica 
quando não precisa mostrar-se, quando não 
necessita de signos visíveis para se impor, mas 
flui espontaneamente como verdade igualmente 
aceita por todos.

4. É nuclear, na ideologia, que ela possa 
representar o real e a prática social através de 
uma lógica coerente. A coerência é obtida graças 
a dois mecanismos: a lacuna e a “eternidade”. 
Isto é, por um lado, a lógica ideológica é lacunar, 
ou seja, nela os encadeamentos se realizam não 
a despeito das lacunas ou dos silêncios, mas 
graças a eles; por outro lado, sua coerência 
depende de sua capacidade para ocultar sua 
própria gênese, ou seja, deve aparecer como 
verdade já feita e já dada desde todo o sempre, 
como um “fato natural” ou como algo “eterno”. 
Esses dois mecanismos permitem que cheguemos 
a duas conclusões de grande envergadura no que 
concerne à crítica das ideologias. Como lógica da 
lacuna e do silêncio, a ideologia não se opõe a um 
discurso pleno que viria “preencher os brancos” 
e tornar explícito tudo quanto ficara implícito. 
Em geral, é pela oposição entre o lacunar e o 
pleno que se costuma distinguir ideologia e 
ciência. Ora, não há qualquer possibilidade 
de tornar o discurso ideológico um discurso 
verdadeiro pelo preenchimento de seus brancos. 
Quando fazemos falar o silêncio que sustenta 
a ideologia, produzimos um outro discurso, o 
contradiscurso da ideologia, pois o silêncio, ao 
ser falado, destrói o discurso que o silenciava. 
Não é, pois, a ampliação ou a plena explicitação 
das representações ideológicas que constituem 
uma crítica da ideologia transformada em 
ciência, mas a destruição das representações e 
das normas pela destruição de seus andaimes, 
isto é, as lacunas. A segunda consequência 
concerne à questão da gênese. A lógica 
ideológica só pode manter-se pela ocultação de 
sua gênese, isto é, a divisão social das classes, 
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pois, sendo a “missão” da ideologia dissimular 
a existência dessa divisão, uma ideologia que 
revelasse sua própria origem se autodestruiria. 
Por essa razão, a ideologia deve fabricar teorias a 
respeito da origem da sociedade e das diferenças 
sociais de modo a poder negar sua origem 
verdadeira. Trata-se, pois, da produção de uma 
gênese imaginária sustentada por determinadas 
“teorias” da história nas quais ideias, como as 
de progresso ou de desenvolvimento, têm a 
finalidade de colocar o presente como uma 
fase necessária do desdobrar do passado e do 
advento do futuro, estabelecendo continuidade 
entre eles. Assim, por exemplo, nos primórdios 
da ideologia burguesa, a gênese da sociedade 
era explicada por um pacto social como um 
“progresso” humano em face da Natureza, 
enquanto, na ideologia burguesa contemporânea, 
a origem e a finalidade da sociedade são dadas 
pelas ideias de racionalidade, organização e 
planificação, entendidas como um “progresso” 
no conhecimento “objetivo” das relações sociais.

5. A anterioridade do corpus, a 
universalização do particular, a interiorização 
do imaginário como algo coletivo e comum e 
a coerência da lógica lacunar fazem com que a 
ideologia seja uma lógica da dissimulação (da 
existência de classes sociais contraditórias) e uma 
lógica da ocultação (da gênese da divisão social). 
Por esse motivo, uma das operações fundamentais 
da ideologia consiste, segundo Claude Lefort, 
em passar do discurso de ao discurso sobre. 
Assim, podemos quase detectar os momentos 
nos quais ocorre o surgimento de um discurso 
ideológico: por exemplo, quando o discurso da 
unidade social se tornou realmente impossível 
em virtude da divisão social, surgiu um discurso 
sobre a unidade; quando o discurso da loucura 
tem que ser silenciado, em seu lugar, surge um 
discurso sobre a loucura; onde não pode haver 
um discurso da revolução, surge um outro, sobre 
a revolução; ali onde não pode haver o discurso 
da mulher, surge um discurso sobre a mulher etc. 
Ora, essa passagem do discurso de ao discurso 
sobre caracteriza várias de nossas atividades 
intelectuais, como a ciência (a psiquiatria que 

fala sobre a loucura, a sexologia que fala sobre 
o sexo, a tecnologia que fala sobre o trabalho, a 
pediatria que fala sobre a criança), a filosofia (que 
fala sobre as coisas e sobre as ideias) e, talvez, a 
pedagogia, discurso sobre a educação. O discurso 
sobre, em geral, oculta seu caráter ideológico 
chamando-se a si mesmo de Teoria. A distinção 
entre duas formas de discurso pode permitir que 
distingamos algo que tendemos a não diferenciar 
muito: o conhecimento e o pensamento. O 
conhecimento é a apropriação intelectual de 
um certo campo de objetos materiais ou ideais 
como dados, isto é, como fatos ou como ideias. 
O pensamento não se apropria de nada – é um 
trabalho de reflexão que se esforça para elevar 
uma experiência (não importa qual seja) à sua 
inteligibilidade, acolhendo a experiência como 
indeterminada, como não-saber (e não como 
ignorância) que pede para ser determinado 
e pensado, isto é, compreendido. Para que o 
trabalho do pensamento se realize, é preciso que 
a experiência fale de si para poder voltar-se sobre 
si mesma e compreender-se. O conhecimento 
tende a cristalizar-se no discurso sobre; o 
pensamento se esforça para evitar essa tentação 
apaziguadora, pois quem já sabe, já viu e já 
disse não precisa pensar, ver e dizer e, portanto, 
também nada precisa fazer. A experiência é o 
que está, aqui e agora, pedindo para ser visto, 
falado, pensado e feito.

Alguns temas para discussão

Os temas que enumerarei a seguir 
não obedecem a qualquer critério lógico de 
encadeamento, nem pretendem abranger todos os 
problemas suscitados pelo trabalho pedagógico. 
A escolha foi aleatória e sem pretensão a 
qualquer “esgotamento” das questões.

a) Quem silencia o discurso da educação?

Como sabemos, em nossa sociedade, é 
tacitamente obedecida uma regra que designarei 
como a regra da competência e cuja síntese 
poderia ser assim enunciada: não é qualquer um 
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que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa 
em qualquer lugar e em qualquer circunstância. 
Em outras palavras, o emissor, o receptor e o 
conteúdo da mensagem, assim como a forma, o 
local e o tempo de sua transmissão dependem de 
normas prévias que decidem a respeito de quem 
pode falar e ouvir, o que pode ser dito e ouvido, 
onde e quando isso pode ser feito. A regra 
da competência também decide de antemão, 
portanto, quais são os excluídos do circuito de 
comunicação e de informação. Essa regra não 
só reafirma a divisão social do trabalho como 
algo “natural”, mas sobretudo como “racional”, 
entendendo por racionalidade a eficiência da 
realização ou execução de uma tarefa. E reafirma 
também a separação entre os que sabem e os 
que “não sabem”, estimulando nestes últimos o 
desejo de um acesso ao saber por intermédio da 
informação (isto é, por meio do discurso sobre).

A regra da competência nos permite 
indagar: quem se julga competente para falar 
sobre a educação, isto é, sobre a escola como 
forma de socialização? A resposta é óbvia: 
a burocracia estatal que, por intermédio dos 
ministérios e das secretarias de educação, legisla, 
regulamenta e controla o trabalho pedagógico. 
Há, portanto, um discurso do poder que se 
pronuncia sobre a educação, definindo seu 
sentido, finalidade, forma e conteúdo. Quem, 
portanto, está excluído do discurso educacional? 
Justamente aqueles que poderiam falar da 
educação enquanto experiência que é sua: os 
professores e os estudantes. Resta saber por que 
se tornou impossível o discurso da educação.

A ideologia contemporânea está montada 
sobre o mito da racionalidade do real entendida 
como razão inscrita nas próprias coisas e 
expressa através das ideias de organização e de 
planejamento. Como sabemos, a origem dessa 
ideologia encontra-se no mundo econômico 
da produção, isto é, no taylorismo como forma 
de racionalizar o processo de trabalho. A 
racionalidade taylorista opera em dois níveis: 
no primeiro, fragmenta ao máximo o processo 
de trabalho a fim de torná-lo cada vez mais 
“produtivo”, isto é, cada vez mais rentável pelo 

controle exercido sobre cada parte do corpo do 
trabalhador; no segundo, procura reunificar o 
que foi fragmentado, recorrendo à organização e 
à planificação. Ora, essas duas esferas concernem 
à decisão acerca do processo de trabalho e 
encontram-se separadas da esfera da simples 
execução. A “racionalidade” consiste pura e 
simplesmente em separar de modo radical aqueles 
que decidem ou dirigem e aqueles que executam 
ou são dirigidos, retirando destes últimos todo 
e qualquer poder sobre sua própria atividade. O 
mito da racionalidade assim concebida permite, 
por um lado, o surgimento das burocracias como 
forma de reunificar o disperso, reproduzindo-se 
nelas próprias (através do sistema de autoridade 
fundado na hierarquia) a mesma divisão efetuada 
na esfera produtiva, mas permite ainda, por outro 
lado, o surgimento da ideia de administração. 
Administrar é organizar e planejar. Ora, o que 
caracteriza a sociedade de mercado ou o modo 
de produção capitalista é o fato de engendrar, a 
partir de uma equivalência (as mercadorias), um 
sistema universal de equivalentes graças a vários 
processos de abstração, ao final dos quais tudo 
se equivale a tudo ou qualquer coisa vale por 
qualquer outra. Essa homogeneização do social 
equalizando abstratamente todas as esferas de 
socialização e todas as obras sociais é o que 
torna possível o advento da noção e da prática 
da administração. Com efeito, a administração 
possui seu próprio sistema de regras, normas 
e preceitos, seus próprios princípios acerca 
do ato administrativo independentemente do 
objeto ou realidade que será administrada. 
Em outras palavras, do ponto de vista da 
administração, a Volkswagen, a universidade, o 
ensino fundamental e o ensino médio, o Detran 
[Departamento de Trânsito], a PM [Polícia Militar], 
o museu de arte, o cinema, o teatro, a Bombril ou 
a Bendix são absolutamente equivalentes. Nada 
há, do ponto de vista da administração, nada 
que individualize ou singularize esses “objetos”, 
pois são todos igualmente administráveis, isto é, 
organizáveis e planejáveis.

Assim, a regra da competência, somada 
ao mito da racionalidade encarnada no 
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taylorismo e na burocracia (com suas sequelas, 
isto é, hierarquia, fragmentação, separação 
entre dirigentes e dirigidos), acrescida dos 
padrões de organização e planejamento sob 
a forma “neutra” da administração, silencia o 
discurso da educação, para que o poder fale 
sobre ela. A educação não pode falar porque, 
se o fizer, obrigará ao reconhecimento de sua 
existência singular ou específica articulada 
a outras singularidades que diferenciam as 
relações sociais, de sorte que, de diferença em 
diferença, acabaria levando ao reconhecimento 
das divisões sociais.

Postas as coisas nesses termos, poderíamos 
levantar algumas questões, como, por exemplo, 
por que há interesse em regionalizar a educação 
(aparentemente, portanto, admitindo diferenças)? 
Mas por que há interesse em articular a 
regionalização com as ideias generalizadoras 
de segurança e desenvolvimento nacionais 
(apagando a diferença inicialmente afirmada)? 
Por que há interesse em cursos profissionalizantes 
(supondo, outra vez, a diferença, agora no plano 
da demanda e da clientela)? Mas por que há 
interesse numa seriação tal que, a partir de um 
determinado ponto, a profissionalização mude de 
significado, isto é, profissionalizar-se no ensino 
médio e na universidade não têm o mesmo 
sentido (aumentando, portanto, a diferenciação 
ao mesmo tempo em que esta fica escondida 
sob a designação meramente quantitativa dos 
“graus”)? Enfim, o que é, quem é e para que 
serve um administrador escolar?

b) A noção de maturidade e a confecção de 
currículos e programas de ensino

Em um outro trabalho (“A reforma do 
ensino”, Discurso, Dep. de Filosofia-USP, n. 8, 
1978) procurei assinalar qual a ideia de educação 
e de conhecimento que se encontrava subjacente 
à reforma do ensino. No entanto, naquele 
trabalho, não fiz referência a um aspecto que, 
hoje, gostaria de sugerir como tema de discussão: 
a relação entre programas, currículos e a noção de 
maturidade. Aparentemente, essa ideia encontra 

fundamento real e objetivo graças às pesquisas 
das ciências biológicas e psicológicas. Todavia, se 
focalizarmos nossa atenção numa outra noção, 
deixada no silêncio, poderemos desconfiar 
um pouco da cientificidade e da neutralidade 
da noção de maturidade. Refiro-me à noção 
de imaturo. Quem, nas sociedades ocidentais 
modernas, tem sido sistematicamente definido 
como imaturo? A criança, a mulher, as “raças 
inferiores” (negros, índios e amarelos) e o povo. 
Qual a consequência fundamental da imputação 
de imaturidade a essas figuras? A legitimidade 
de dirigi-las e governá-las, isto é, de submetê- 
-las. Ora, se a noção de imaturidade é claramente 
política e ideológica, por que sua contraface, 
isto é, a maturidade, haveria de ser científica 
(vale dizer, real e verdadeira)? E, uma vez que 
programas e currículos são montados sobre essa 
noção, não caberia analisá-la um pouco mais 
a fundo para que se pudesse averiguar a quem 
serve e a que serve? Se fizermos falar o silêncio 
da imaturidade, o discurso sobre a maturidade 
permanecerá intacto?

c) Escola e comunidade

Que se entende por comunidade numa 
sociedade de classes? Quem são os representantes 
da comunidade junto à escola? Que são e quais os 
serviços que a escola deve prestar à comunidade? 
Nas universidades, não há qualquer dificuldade 
para responder a essas questões. Basta examinar 
a composição dos Conselhos Universitários para 
verificar que os representantes da comunidade 
são os membros do patronato e que os serviços à 
comunidade consistem em fornecer determinados 
tipos de mão de obra às empresas. Mas, nas 
escolas de ensino fundamental e médio, quem é 
a comunidade?

Na verdade, a própria ideia de comunidade 
mereceria uma certa atenção. Como sabemos, 
na conceituação weberiana, a comunidade é 
constituída pelas relações tradicionais de serviço 
e defesa mútuos prestados por membros de um 
mesmo grupo cuja solidariedade se funda na 
família, na tribo, no clã, na religião etc. Na análise 
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de Marx acerca das formas pré-capitalistas, os 
três tipos de comunidades estudadas (primitiva, 
oriental e germânica-feudal) são constituídos 
por uma determinação fundamental, qual seja, a 
forma comunitária da propriedade (da terra) e dos 
instrumentos de trabalho (no artesanato). Ora, seja 
do ponto de vista weberiano, seja do ponto de vista 
marxista, onde estão as comunidades na sociedade 
de mercado (Weber) ou no modo de produção 
capitalista (Marx)? Seria por obra do acaso que 
a ideia de Nação e de comunidade nacional 
tenham surgido exatamente quando a realidade 
das comunidades desapareceu? Se a comunidade 
não for a Nação (pois esta se encontra dividida em 
classes), onde estará? Na perspectiva da teologia da 
libertação, surge a ideia da comunidade como uma 
comunidade de destino, de sorte que o vínculo que 
une os membros de uma comunidade é o destino 
comum. Ora, dada a divisão das classes, haveria 
diferença entre comunidade de destino e classe 
social? Se houver, qual poderá ser?

Quando, portanto, aceitamos os termos 
da lei segundo a qual a escola recebe e presta ser-
viço à comunidade, não estaremos confundindo o 
bairro, a vila, a periferia, isto é, os agrupamentos, 
com a comunidade? Mas o que há de ser uma 
comunidade assim definida? O que se oculta sob 
ela? O que está sendo silenciado quando se fala 
sobre comunidade numa sociedade de classes 
onde as condições objetivas da vida comunitária 
não podem existir?

d) O critério da autoavaliação

Em que medida, numa sociedade, como a 
nossa, pode haver autoavaliação? Até que ponto 
essa ideia não simplifica problemas complexos 
que vão desde o plano metafísico até o plano 
pedagógico?

No plano metafísico, se considerarmos a 
vida intersubjetiva como originária e na qual 
somos pelo e para o outro, o que seria autoavaliar-
-se? No plano antropológico, se considerarmos 
a cultura como sistema simbólico que define 
regras e valores para seus membros e por cujo 
intermédio podem reconhecer-se e identificar-se, 

o que seria autoavaliar-se? Considerando-se a 
questão pelo ângulo metafísico e antropológico, 
seria possível admitir a autoavaliação como 
caminho para a autonomia? Não seria o inverso 
que ocorreria? Isto é, não haveria na ideia de 
autoavaliação uma simplificação psicologizante 
que deixa em silêncio seus riscos?

Em termos sociológicos e políticos, não 
caberia perguntar o que é autoavaliar-se numa 
sociedade dividida em classes e unificada atra-
vés do Estado? Quem fornece os critérios da 
avaliação? Quais são eles? Qual seu sentido e 
finalidade? Até que ponto esses critérios são ou 
não instrumentos para inculcar no aluno de-
terminadas expectativas e valores que não só 
anulem sua individualidade, mas sobretudo for-
neçam uma direção prévia às suas expectativas 
sociais? Em termos psicológicos, a autoava-
liação não seria um sutil mecanismo de inte-
riorização da regra, da lei e da repressão? Em 
lugar de ser um momento da consciência de si 
mediada pela consciência do outro (no caso, o 
professor), não seria o puro apagamento da ex-
terioridade das regras para torná-las internas, 
tornando impossível lutar efetivamente contra 
elas, visto que o combate se reduziria a um con-
flito psicológico interior?

A questão colocada nessa perspectiva não 
permitiria indagar, em termos ideológicos, se a 
autoavaliação não seria apenas a dissimulação da 
exterioridade da autoridade, tornando-a invisível 
porque internalizada? E, se for esse o caso, a 
quem e por que interessa a invisibilidade da 
autoridade e por que interessa batizá-la com os 
nomes de liberdade e responsabilidade? Liberdade 
com relação a quê? Responsabilidade pelo quê?

Donde uma última questão: a que e a 
quem serve uma pedagogia fundada no crité-
rio da autoavaliação que escamoteia problemas 
metafísicos (a identidade consigo mesmo como 
conquista da autonomia no interior da vida in-
tersubjetiva), antropológicos (o papel da cultura 
na criação dos símbolos de reconhecimento), so-
ciológicos, políticos e ideológicos (o exercício da 
dominação graças ao apagamento das diferenças 
de classes pela universalidade ilusória atribuída 
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à regra particular interiorizada) e psicológicos 
(a autoavaliação como mecanismo de controle e 
como instrumento de adaptação)? Não estaríamos 
aqui diante de uma das formas mais sutis e efica-
zes de manipulação ideológica, onde a liberdade 
é definida através de uma autonomia imaginária?

e) Os recursos audiovisuais

À primeira vista, os recursos visuais 
corresponderiam a uma concepção inteiramente 
nova da educação, na medida em que fariam 
o aluno atuar como totalidade corporal e 
espiritual, de sorte que ver, ouvir e tocar 
sejam considerados atos tão significativos 
quanto ler e escrever. No entanto, quando 
nos aproximamos um pouco da realidade dos 
recursos audiovisuais, ou pelo menos daqueles 
mais comumente empregados no Brasil, 
nota-se que realizam o oposto do que talvez 
pretendessem. Em primeiro lugar, verifica-se 
que o aluno fica reduzido à posição de mero 
consumidor e que sua passividade é aumentada 
pela ilusão de atividade ou de “participação” que 
tais recursos supostamente lhe pediriam, uma 
vez que não é criador deles, mas seu receptor e, 
quando muito, seu imitador. Em segundo lugar, 
há nesses recursos uma tendência a simplificar 
enormemente as questões, banalizando o 
conhecimento, freando o pensamento, tornando 
o mundo da cultura algo “divertido”, porque 
na “diversão” desaparece o trabalho criador 
como trabalho (isto é, como transformação da 
realidade imediata numa obra que a exprime 
e a compreende). Em terceiro lugar, há nesses 
recursos uma redução da dimensão simbólica 
da cultura porque sua dimensão expressiva 
ou significativa é achatada numa concepção 
binária e puramente denotativa dos signos, uma 
vez que os recursos audiovisuais estacionam na 
esfera da correspondência biunívoca entre um 
signo e uma coisa, anulando aquilo que torna 
possível tal correspondência: a significação ou 
expressão. A conotação desaparece e, com ela, 
o simbólico, o imaginário e a possibilidade da 
crítica, pois como se poderia criticar aquilo que 

é puramente denotativo? Isto é, aquilo cujo 
sentido parece como inteiramente dado na 
relação transparente do signo com a coisa?

Diante dos recursos audiovisuais, 
poderíamos indagar: a quem interessa uma relação 
com a cultura na forma do consumismo? A quem 
interessa a banalização e simplificação da cultura? 
A quem interessa ocultar a dimensão do trabalho 
cultural sob a ilusão da “criatividade”? A quem 
interessa que a educação seja apenas mais um 
item da cultura de massa e da indústria cultural? 
Quem lucra, do ponto de vista econômico, com 
a fabricação desses recursos? Quem lucra, social 
e politicamente, com seu uso? A quem interessa 
que a democratização da cultura seja sinônimo de 
massificação, de tal modo que o “direito igual de 
todos à educação” se converta automaticamente 
na suposição de que, para ser um “direito igual”, 
a educação deve reduzir-se à vulgarização dos 
conhecimentos através da mídia. Assim como 
a autoavaliação inventa uma pseudoliberdade, 
o recurso audiovisual tende a transformar a 
igualdade educacional em nivelamento cultural 
pelo baixo nível dos conhecimentos transmitidos.

f) A dinâmica de grupo

À primeira vista, se considerarmos, por 
exemplo, a ideia de Sartre do grupo em fusão 
como acontecimento histórico e social decisivo 
porque destrói (ainda que momentaneamente) a 
multidão como massa sem rosto, a dinâmica de 
grupo parece ser um recurso valioso: diminui 
a competição e o individualismo típicos do 
universo burguês, cria condições para uma 
intersubjetividade na qual as tensões podem 
ser trabalhadas em lugar de ser camufladas ou 
mantidas numa situação de pura destrutividade 
recíproca, torna possível uma participação efetiva 
dos estudantes em seus próprios problemas e nos 
de suas relações com o professor e com a escola, 
abre campo para discussões coletivas e, portanto, 
para o entendimento recíproco das diferenças.

Todavia, quando examinamos mais de perto 
as “teorias” acerca da dinâmica de grupo, tendemos 
a desconfiar de seus resultados, ou melhor, 
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podemos perceber que viabilizam resultados 
opostos aos que eram esperados. Há pelo menos 
dois efeitos da dinâmica de grupo que merecem 
atenção por parte dos pedagogos. O primeiro deles 
concerne ao fato de que tal dinâmica tende a gerar 
uma forma nova e mais sutil de dependência 
recíproca. De fato, ao abolir, em decorrência da 
força numérica do grupo, a autoridade visível do 
professor, a dinâmica recria no interior do próprio 
grupo autoridades invisíveis porque as relações 
têm a aparência de serem paritárias, quando não 
o são. Surgem líderes e liderados. E há toda uma 
parafernália psicologizante para “explicar” esse 
surgimento como algo natural e inevitável, sem 
que se questione sua origem verdadeira, isto é, a 
dinâmica de grupo como reprodução, no interior da 
escola, daquilo que a racionalidade organizatória 
promove dentro das empresas: a diferença entre 
dirigentes e dirigidos, sob a ilusão da vida em 
grupo. O segundo efeito da dinâmica de grupo 
consiste em criar nos seus membros a expectativa 
de ampliar para além do espaço grupal (no caso, 
espaço escolar e de classe) a mesma experiência, o 
que, sendo impossível, gera frustração permanente, 
pois o microcosmo artificial criado pela dinâmica 
de grupo não pode transformar-se em macrocosmo 
social. A tendência, portanto, poderá ser a de tornar 
os membros do grupo incapazes de enfrentar e 
resolver conflitos reais toda vez que o “modelo do 
grupo” não puder ser aplicado, ou, então, torná-
-los apáticos e indiferentes a tudo quanto ocorra 
“fora” do grupo. Assim, em lugar do espaço ser 
ampliado, encontra-se reduzido pela dicotomia 
entre o “dentro” e o “fora”.

Evidentemente, quando se procura 
examinar o que se oculta sob a proposta da 
dinâmica de grupo, não se trata de eliminar uma 
forma de trabalho pedagógico que a experiência 
tem revelado ser extremamente rica: refiro-me 
ao trabalho em grupo. Mas sua riqueza advém 
justamente do fato de ser um trabalho, isto é, 
das relações entre os membros do grupo estarem 
mediadas por uma tarefa comum, sendo ela o 
elemento que une e diferencia os membros do 
grupo. Neste caso, já não estamos diante da pura 
relação interpessoal em cujo interior a educação 

não só tende a tornar-se psicoterapia ilusória, 
mas ainda pode servir para reproduzir e preparar 
os estudantes para modelos de relações sociais 
desejadas pela ideologia contemporânea (como, 
por exemplo, aquelas produzidas pelas “relações 
humanas” nas empresas).

g) Educação como formação e como 
conscientização

Em geral, costuma-se opor educação 
como formação e educação como informação, 
oposição que reaparece quando se distinguem 
aprendizagem e treinamento, conscientização 
e pragmatismo, espírito crítico e autômatos. 
Aqueles que privilegiam o polo formação/
aprendizagem/conscientização têm a esperança 
de que a educação possa ser um instrumento de 
conhecimento e de transformação do real, graças 
à sua compreensão crítica. Não podemos também 
ignorar o fato de que tais oposições implicam 
uma outra, qual seja, entre uma visão humanista 
e uma visão tecnocrática da educação.

O que é “formar”? Quem lê o Emílio 
de Rousseau, O que são as luzes? de Kant, a 
Fenomenologia do espírito de Hegel, A educação 
para a liberdade de Dewey, as propostas da escola 
nova e da escola ativa, as de Summer Hill ou as de 
Freinet, para não mencionar a República de Platão, 
o Dos ofícios de Cícero e o De magistro de Santo 
Agostinho, há de perceber que a ideia de formação 
é inseparável de um determinado campo teórico 
e do contexto histórico no qual é formulada a 
proposta pedagógica, de sorte que esta não pode 
ser compreendida sem a compreensão do papel 
atribuído ao pedagogo com relação à sociedade, à 
política e ao saber. Lembradas essas obviedades, a 
questão colocada – que é “formar”? – permanece 
inteiramente aberta à procura de resposta. 

Parece-me um tanto duvidosa a opo-
sição formação/informação e aprendizagem/
treinamento, não porque quem forma informa 
e quem ensina treina, mas porque, ao contrário, 
informar já é também uma maneira determina-
da de conceber a formação, assim como treinar 
já é uma maneira determinada de conceber o 
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aprendizado. Os termos não são dicotômicos e 
opostos, mas complementares. Evidentemente, 
poder-se-ia argumentar dizendo que a diferen-
ça entre as duas concepções se estabelece num 
outro plano, ou seja: num dos casos, há uma 
opção humanista na qual o estudante, como 
homem, é o fim da educação, enquanto, no ou-
tro caso, há uma opção tecnocrática na qual o 
estudante, e o ser humano, é meio ou instru-
mento da educação. Ora, se fizermos a distinção 
entre as duas alternativas pedagógicas usando 
tais critérios, estaremos apenas optando entre 
duas versões da ideologia burguesa, pois o ho-
mem tanto como fim (Kant, Mounier) quanto 
como meio (Skinner, Taylor) é uma abstração. 
Foi em nome da “humanidade” que os povos 
da África, Ásia e América foram escravizados 
e trucidados, isto é, colonizados para que de 
bárbaros se tornassem civilizados. Foi em nome 
da “humanidade” que, durante o processo da 
acumulação primitiva do capital, decretou-se 
que todos os homens eram livres, se bem que a 
“natureza” tivesse feito alguns mais aptos e ou-
tros menos aptos para a liberdade. Foi para sal-
var o “homem integral” que fascismo e nazismo 
eliminaram os que eram “menos” homens do 
que outros etc., etc., etc. Se for em nome do 
humanismo e da humanidade como fim que es-
tabelecemos oposições entre alternativas peda-
gógicas, corremos o sério risco de andar em má 
companhia. Mesmo que se argumente que não 
se trata dessas concepções deturpadas ou opor-
tunistas do humanismo, mas de um humanis-
mo “verdadeiro” ou “autêntico”, não creio que 
tenhamos saído do campo definido pela ideo-
logia burguesa, pois é nela que, pela primeira 
vez, se definiu o Homem como fim, de sorte a 
legitimar a existência dos homens como meio. 
Em uma palavra, optar pelo humanismo não é, 
ainda, criticar a ideologia, mas permanecer no 
interior de um campo cujas regras são dadas 
por ela. Suponhamos um professor que, tendo 
trabalhado as ideias de Freud e de Marx, se de-
cidisse pela crítica do humanismo burguês. A 
partir desse momento, a educação seria para ele 
um problema e não uma solução, pois que há de 

se formar um outro quando se conhece a força 
irredutível do inconsciente e a dissimulação sis-
temática da exploração através da moral da res-
ponsabilidade? Para tal professor, formar não 
seria informar aos alunos acerca dessas ques-
tões e discuti-las com eles? Mas como poderia 
esse professor ter a pretensão de formar para 
a “liberdade” conhecendo o papel corrosivo e 
repressivo da cultura como superego e o signi-
ficado de uma sociedade que se reproduz pela 
reposição da repressão (do corpo e do espírito) 
através da exploração econômica? Não estaria 
esse professor tocando justamente nos limites e 
nas ilusões do humanismo?

Com isso, talvez seja necessário rever a 
ideia da educação como conscientização. Como 
sabemos, o surgimento da consciência de si 
como subjetividade livre e autônoma inaugura 
o pensamento moderno (Reforma e Filosofia 
Moderna). Mas sabemos também que papel 
foi dado a essa ideia na formação da ideologia 
burguesa. Sob certos aspectos, aliás, poderíamos 
considerar a ideologia contemporânea da 
organização/administração como mais “honesta” 
do que a formulação inicial da ideologia burguesa. 
Com efeito, nesta, a consciência servia para definir 
a igualdade, a liberdade e a responsabilidade, isto 
é, a identidade de todos os homens, garantindo a 
dissimulação das diferenças de classe. Na ideologia 
contemporânea, o elemento “consciência” já não 
exerce qualquer papel, tendo sido substituído 
pelas ideias de eficiência e de competência no 
interior dos quadros definidos pela organização. 
É nisso que a nova ideologia é mais “honesta” 
do que a anterior. Nela, a consciência permanece 
apenas a título de retórica no discurso do poder 
(o apelo à consciência dos cidadãos) e como 
espetáculo oferecido pelo poder (o prêmio ao 
melhor operário, estudante, policial, empresário, 
professor, cientista, isto é, aos mais conscientes 
de seus deveres e responsabilidades para com o 
mundo capitalista).

Poder-se-ia argumentar aqui exatamente 
como se argumentou no caso do humanismo, 
isto é, dizendo-se que a conscientização seria 
justamente a formação de um espírito crítico que 



255Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 1, p. 245-257, jan./mar. 2016.

contestasse as duas versões dominantes acerca 
da consciência (seja como igualdade, liberdade 
e responsabilidade abstratas, seja como resíduo 
retórico ou como espetáculo de reafirmação 
ideológica). Cabe, portanto, aprofundarmos 
um pouco a discussão indagando se há ou não 
riscos ideológicos na concepção da educação 
como conscientização.

É verdade que a ideia de conscientização 
pressupõe a aceitação (e a crítica) das diferenças 
de classe a partir da divisão social e que, sob 
esse aspecto, é anti-ideológica. Todavia, cabe 
agora uma pergunta: como a classe social tende 
a ser tomada na perspectiva da conscientização? 
Como uma coisa (um fato social) e como uma 
ideia (a consciência de classe), ou traduzindo 
para uma linguagem mais conhecida: a classe 
em si e a classe para si. No caso pedagógico, 
teríamos o aluno em si e o aluno para si ou o 
aluno ser-social-em si e o aluno ser-social-para 
si. Ora, uma classe social e um aluno não são 
coisas (como pensa a sociologia) nem são ideias 
(como pensa a filosofia): são um acontecer, 
um fazer-se, ação e reação, conflito e luta, 
movimento de autodescoberta e de autodefinição 
pelo seu próprio agir em cujo curso a classe 
tanto quanto o aluno se constituem sabendo de 
si. Qual seria, então, o risco ideológico da noção 
de conscientização?

Em primeiro lugar, haveria o risco de 
imaginar o aluno (e a classe social) como uma 
consciência latente ou virtual, adormecida no 
seu ser em si e que o professor (ou a vanguarda) 
viria atualizar ou despertar. Há o risco da 
atitude iluminista.

Em segundo lugar, haveria o risco 
de imaginar o aluno (e a classe social) como 
uma consciência de si que, por ignorar-se a si 
mesma, isto é, não ser ainda para si, tenderia 
a manifestar-se através de palavras e de ações 
alienadas ou como “falsa consciência”. Assim 
sendo, parecerá necessário esperar que a 
desalienação ou a consciência “verdadeira” lhe 
seja trazida de fora por aqueles que “sabem”. Há 
o risco ideológico de diferenciar o aluno (e a 
classe social) do professor (e da vanguarda) em 

termos de imaturidade/maturidade, ignorância/
saber, alienação/verdade, em suma, diferenciar 
hierarquizando e fazendo com que um dos 
polos seja uma espécie de receptáculo vazio e 
dócil no qual venha depositar-se um conteúdo 
exterior trazido pelo outro polo. Com isso, sob 
o nome de conscientização, reedita-se sob nova 
roupagem o conservadorismo e o autoritarismo 
da educação que se pretendia combater.

Não se trata, evidentemente, de abandonar 
a questão da conscientização, mas apenas de 
reavaliá-la para poder colocar algumas questões 
novas. Não seria mais rico, em termos educacionais, 
se o professor, na relação com os alunos, levasse 
em conta um fenômeno que encontramos entre 
aqueles genericamente definidos como oprimidos 
e dominados (fenômeno, aliás, que encontramos 
em nós mesmos enquanto professores), qual seja, o 
da contradição interna entre uma consciência que 
sabe e uma consciência que nega seu saber? Isto é, 
a divisão interna entre a clara e total consciência 
que se tem de uma dada situação e, diante do 
sentimento ou da percepção da impossibilidade de 
transformá-la (apesar de conhecê-la), o surgimento 
de uma segunda consciência, um segundo discurso, 
uma segunda prática que negam ou anulam 
aquilo que realmente se sabe. Levar em conta esse 
fenômeno não seria enfrentar cara a cara o enigma 
da dominação? Não seria mais rica (em termos 
pedagógicos, políticos e históricos) uma pedagogia 
que percebesse e interrogasse esse fenômeno no 
qual um saber real, uma consciência verdadeira 
das condições objetivas, é sufocada internamente 
sob o peso da adversidade que impede à verdade 
conhecida e reconhecida propagar-se numa prática 
e que, ao contrário, cinde essa consciência que sabe, 
fazendo-a produzir atos e discursos negadores de 
seu saber? Em lugar de nos comprazermos no 
maniqueísmo apaziguador de certas dicotomias, 
nas quais tanto a ignorância quanto a verdade vêm 
de fora, tanto o mal (a opressão) quanto o bem (a 
liberação) também vêm de fora, não seria mais rica 
uma pedagogia que levasse a sério o fenômeno da 
consciência contraditória? Por que essa pedagogia 
seria mais rica (poderíamos mesmo dizer libertária)? 
Porque a contradição sendo interna (tanto no aluno 
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quanto no professor), pode pôr-se em movimento 
por si mesma sem que precise aguardar a ação um 
“bom” motor-imóvel para movê-la, tirando-a 
da suposta passividade para levá-la a uma não 
menos suposta atividade. Uma pedagogia desse 
tipo não seria iluminista, intervencionista, 
dirigista, mas tentaria captar aqueles momentos 
objetivos e subjetivos nos quais a contradição 
possa vir a explicitar-se. Não se trata de um 
espontaneísmo aguardando que cada um faça 
quando puder e como puder a autodescoberta 
de suas contradições; trata-se apenas de uma 
pedagogia capaz de criar condições (o que pode 
ser obra tanto dos alunos quanto do professor 
quanto de todos) para que a descoberta possa 
acontecer. Por isso, o primeiro tema que sugeri 
para o debate foi o da retomada da noção 
de maturidade e de seu papel na confecção 
de programas e currículos. De que garantia 
dispomos para nos certificarmos de que a noção 
de maturidade não é um dos grandes obstáculos 
para essa pedagogia?

 
h) O que seria o professor?

Platão diria: aquele capaz de fazer 
com que o outro se lembre da verdade, 
reconhecendo-a. Rousseau diria: aquele capaz 
de fazer da cultura uma astúcia que reproduza, 
por novos caminhos, a vida natural perdida. 
Kant diria: o que traz as luzes, ensinando a 
pensar em lugar de fornecer pensamentos. O 
jesuíta disse: aquele capaz de estabelecer uma 
distância absoluta entre o conhecimento e o 
real, ensinando, por exemplo, a crianças que 
falam o português, o latim por meio das regras 
da gramática latina. Hegel diria: aquele capaz 
de fazer lembrar e de trazer as luzes, respeitando 
as etapas de desenvolvimento da consciência. 
Victor Cousin disse: um funcionário posto pelo 
Estado a fim de transmitir moral e civismo, 
formando espíritos aptos necessários ao próprio 
Estado. Um marxista perguntaria: quem educa 
o educador? Paulo Freire disse: aquele capaz 
de conscientizar, revelar a opressão e anular a 
colonização.

Essa multiplicidade de afirmações dís-
pares (quase um samba do crioulo doido) 
e abstratas, pois foram feitas sem qualquer 
consideração do contexto histórico que as so-
licitava, tem apenas a finalidade de um lem-
brete óbvio: quando propomos uma pedago-
gia, além de possuirmos determinadas ideias 
acerca do conhecimento e de sua transmissão 
e uma ideia acerca do aluno, qual o professor 
que pressupomos?

Na qualidade de professora e de alguém 
que há pouco fez sugestões pedagógicas a partir 
da visão do aluno como consciência contraditória, 
sinto-me na obrigação de explicitar brevemente 
qual seria o professor aqui pressuposto. Gostaria 
de adiantar que se trata de um professor utópico. 
Por utópico não entendo ideal e impossível, pois 
a utopia não é isso. Trata-se de um professor 
que é utópico porque ora pode existir e ora pode 
desaparecer, cuja permanência é fugaz porque, 
como seus alunos, também é uma consciência 
dividida que substitui o que realmente sabe por 
uma prática negadora de seu saber efetivo. É 
um professor possível (e não provável), isto é, 
que tanto pode existir quanto não existir, tudo 
dependendo das condições contingentes de seu 
trabalho. É, portanto, um professor que não 
possui modelos para imitar porque aceitou a 
contingência radical da experiência pedagógica.

O trabalho pedagógico, por ser um 
trabalho, não é transmissão de conhecimento 
(para isso existem outros instrumentos), mas 
também não é um diálogo, uma comunicação 
intersubjetiva entre o professor e seus alunos. 
O professor trabalha para suprimir a figura 
do aluno enquanto aluno, isto é, o trabalho 
pedagógico se efetua para fazer com que a figura 
do estudante desapareça. Para isso, o professor 
precisa fazer um esforço cotidiano para que 
seu lugar permaneça vazio, pois seu trabalho é 
tornar possível o preenchimento desse lugar por 
todos aqueles que estão excluídos dele e que 
aspiram a ele e ao qual não poderiam aspirar 
se já estivesse preenchido por um senhor e 
mestre. Porque existe o lugar do professor, mas 
existe como lugar vazio, todos podem desejá-
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lo e ninguém pode preenchê-lo senão sob o 
risco de destruí-lo. A relação professor-aluno é 
assimétrica e sem diálogo: este se torna possível 
quando o aluno desaparece e em seu lugar existe 
o novo professor. O diálogo é ponto de chegada 
e não ponto de partida, só se torna real quando 
o trabalho pedagógico termina e o professor 
encontra-se com o não-aluno, o outro professor, 
seu igual. É preciso aceitar a assimetria com 
rigor para não forjar a caricatura do diálogo e 
exercer disfarçadamente a autoridade. Ausência 
de diálogo não significa presença da autoridade: 
o lugar do professor está vazio, pois seu ocupante 
ali se encontra para deixá-lo através de seu 
próprio trabalho. Ao professor não cabe dizer 
“faça como eu”, mas “faça comigo”. O professor 
de natação não pode ensinar o aluno a nadar na 
areia fazendo-o imitar seus gestos, mas leva-o 
a lançar-se n’água em sua companhia para que 
aprenda a nadar lutando contra as ondas, fazendo 
seu corpo coexistir com o corpo ondulante que 
o acolhe e repele, revelando que o diálogo do 
aluno não se trava com seu professor de natação, 
mas com a água. O diálogo do aluno é com o 
pensamento, com a cultura corporificada nas 
obras e nas práticas sociais e transmitidas pela 

linguagem e pelos gestos do professor, simples 
mediador.

Por que esse professor é utópico ou 
possível? Por que ora aparece, ora desaparece? 
Porque sua posição é muito arriscada: está 
sempre a um passo de tornar-se guru, de 
assenhorear-se do lugar do mestre e manter os 
alunos, para sempre, na condição de discípulos. 
Uma pedagogia crítica deveria interrogar esse 
risco cotidiano: de onde vem e por que vem a 
sedução de tornar-se guru? De onde vem e por 
que vem em nós e nos alunos o desejo de que 
haja um Mestre, o apelo à figura da autoridade? 
E por que, divididos que somos, não cessamos 
de ter consciência desse risco e dessa sedução 
sem cessarmos de agir para promovê-los? Que 
forma mais sutil poderia haver para reconciliar 
nossa divisão do que fazer com que os alunos 
dialoguem conosco e não com o pensamento 
e com o mundo que os rodeia, dissimulando 
nesse diálogo imaginário o deslocamento 
operado para conduzir a assimetria real até uma 
simetria ilusória? A ideologia não está fora de 
nós como um poder perverso que falseia nossas 
boas intenções: ela está dentro de nós, talvez 
porque tenhamos boas intenções. 
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Resumo 

Nesta entrevista, a filósofa Marilena de Souza Chaui reconstitui seu 
percurso de estudante e professora de filosofia, tanto no ensino médio 
quanto no ensino superior, analisa sua participação na resistência à 
ditadura civil-militar no interior da universidade e destaca a importância 
das suas atividades como pesquisadora do Centro de Estudos de 
Cultura Contemporânea (Cedec) e como secretária da cultura da cidade 
de São Paulo no governo de Luiza Erundina. A partir disso, propõe 
uma reflexão sobre as transformações da universidade brasileira nas 
últimas décadas, uma análise sobre a ideia de cidadania cultural e sobre 
alguns pontos cruciais para a atividade docente, especialmente no que 
concerne ao ensino de filosofia. Contrária à concepção de docência 
fundamentada na transmissão de conhecimentos, CHAUI defende 
um ensino que percorra o trabalho do pensamento dos filósofos, 
cientistas e artistas, mas que também se debruce sobre experiências 
novas. É fundamental, argumenta a autora, que o professor auxilie 
seus alunos a fazerem a passagem da experiência vivida à experiência 
compreendida.
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Abstract

In this interview, philosopher Marilena de Souza Chaui reconstitutes 
her trajectory as a philosophy student and professor, in both secondary 
and higher education, analyzes her participation in the resistance to the 
civilian-military dictatorship within the university, and highlights the 
importance of her activities as a researcher at Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea (Cedec – Contemporary Culture Study Center) and as Sao 
Paulo city culture secretary during the government of Luiza Erundina. 
From this, she proposes a reflection on the transformations of the Brazilian 
university in recent decades, on the idea of cultural citizenship, and on some 
crucial points for teaching, especially for philosophy teaching. Contrary to 
the concept of teaching based on the transmission of knowledge, CHAUI 
defends an education which not only covers the thinking of philosophers, 
scientists and artists, but also examines new experiences. She argues that it 
is crucial that teachers assist students with making the transition from the 
experience lived to the experience understood.
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Marilena de Souza Chaui é professora 
titular da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo. No final dos anos sessenta, envolvida 
nas pesquisas que culminariam na sua tese de 
doutorado sobre o pensamento de Baruch de 
Espinosa, passou dois anos na Universidade de 
Clermont-Ferrand, sob a orientação de Victor 
Goldschmidt. Nessa temporada na França, 
vivenciou intensamente a efervescência 
revolucionária dos movimentos estudantis 
de maio de 1968, assistiu à aula inaugural de 
Herbert Marcuse e acompanhou os primeiros 
cursos de Michel Foucault e de Gilles Deleuze na 
Universidade Paris-VIII, instituição fundada com 
a perspectiva de promover uma reinvenção da 
ideia de universidade. Talvez não seja exagero 
afirmar que seus trabalhos nas últimas décadas, 
tanto no campo da filosofia quanto no das 
ciências humanas, tenham sido profundamente 
marcados por essa experiência da possibilidade 
da revolução, uma experiência que, ao nos 
seduzir para um futuro completamente 
imprevisível, pode ser comparada, segundo a 
própria autora, a uma grande paixão amorosa 
(CHAUI, 2003a, 2014). 

Em seu retorno ao Brasil, em 1969, 
colocou-se na linha de frente da resistência 
contra a ditadura militar no interior da 
universidade. Marilena Chaui e outros poucos 
professores que não foram cassados pelo regime 

ou que não optaram pelo exílio, como Gilda de 
Mello e Souza e Maria Sylvia de Carvalho Franco, 
assumiram as atividades acadêmicas necessárias 
para a preservação do debate intelectual no 
Departamento de Filosofia da Universidade de 
São Paulo. Chaui criou um estilo de reflexão 
sobre as questões políticas, sociais e culturais que, 
alinhavando uma arguta e sensível percepção da 
realidade nacional, o acervo teórico da história 
da filosofia e um rigoroso método de análise 
dos textos, permitiu a ela, aos seus alunos e aos 
seus leitores, compreender e questionar os mais 
diversos discursos autoritários e ideológicos 
(LOUREIRO, 2011).  

Muitas das suas reflexões partem dos 
acontecimentos cotidianos, como a notícia 
sobre um ato de violência, a censura de um 
filme ou o surgimento de um novo romance. 
Essa maneira de trabalhar nunca foi uma 
unanimidade entre os filósofos. Ao contrário, 
normalmente, as pesquisas em filosofia tratam 
apenas dos temas e dos textos clássicos. Sua 
postura como filósofa e intelectual, todavia, 
é fiel à sua formação. No seu mestrado, 
investigando as críticas que Merleau-Ponty 
dirige ao humanismo, Chaui tem acesso aos 
estudos de Claude Lefort sobre esse autor. Nos 
textos desses dois filósofos, ela percebe a mesma 
relação apaixonada com a filosofia (CHAUI, 
2003a). Ao responder às solicitações do mundo 
e, mais ainda, ao elaborar reflexões capazes de 
instigar paixões e pensamentos, Chaui mantém 
viva essa relação apaixonada com a filosofia. 

As condições históricas do país e do meio 
acadêmico, especialmente nos anos setenta e 
oitenta, contribuíram para que suas pesquisas se 
abrissem para um profícuo diálogo com filósofos, 
sociólogos, antropólogos, educadores, artistas e 
representantes de vários setores da sociedade. 
Além de colaborarem na expressão conceitual 
das reflexões dos seus interlocutores, seus textos 
compartilham referências bibliográficas, temas, 
perspectivas críticas e questões inquietantes 
(RIZEK, 2011). 

Em livros que ajudaram a formar pessoas 
de diferentes gerações, tais como O que é 
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262262 Homero Silveira SANTIAGO; Paulo Henrique Fernandes SILVEIRA. Percursos de Marilena Chauí: filosofia, política...

ideologia, Cultura e democracia: o discurso 
competente e outras falas e Conformismo e 
resistência: aspectos da cultura popular, Chaui 
analisa a dominação ideológica, o autoritarismo 
das elites, a burocratização das instituições, 
a massificação cultural e a mercantilização 
da educação. Mais recentemente, uma série 
de ensaios publicados em diversos periódicos 
originaram as seguintes coletâneas: Escritos 
sobre a universidade; Simulacro e poder: uma 
análise da mídia; Contra a servidão voluntária; 
Manifestações ideológicas do autoritarismo 
brasileiro e A ideologia da competência. 
Alguns dos temas discutidos nesses livros são 
retomados no Convite à filosofia, publicação 
voltada para o ensino médio, vencedora, em 
1995, do Prêmio Jabuti na categoria Didáticos. 
Sua grande obra sobre Baruch de Espinosa, A 
nervura do real, recebeu, em 2000, esse mesmo 
prêmio, na categoria Ciências Humanas.

Na entrevista que se segue, pautada em 
grande medida pela reedição do artigo “Ideologia 
e Educação”, texto que tem como base uma 
conferência realizada em 1979, Chaui retoma 
alguns elementos do seu percurso acadêmico. 
A partir da análise das suas experiências como 
aluna, nos anos sessenta, e como docente, do 
mesmo Departamento de Filosofia, nos anos 
setenta, ela critica as reformas universitárias 
feitas pela ditadura. Entre outras mudanças, 
os vestibulares passaram a ser unificados e os 
cursos tiveram um aumento do número de 
disciplinas e de horas-aula. Sem uma ampla 
reforma das escolas públicas que garantisse a 
qualidade do ensino fundamental e do ensino 
médio, os vestibulares unificados, ao não 
admitirem vagas ociosas, acabaram gerando 
uma massificação do ensino superior (CHAUI, 
2003b). Por outro lado, o aumento do número de 
disciplinas e de horas-aula dos cursos produziu 
uma escolarização da universidade, retirando dos 

alunos e dos professores o tempo necessário para 
a formação e a pesquisa. Essas reformas visaram 
a adaptar a universidade às exigências do 
mercado de trabalho, preparando os estudantes 
para uma rápida inserção profissional. Foi nesses 
termos, afirma Chaui, que a ditadura inventou a 
universidade funcional. 

Após a ditadura, essa universidade 
funcional transformou-se numa universidade 
de resultados e, posteriormente, na atual 
universidade operacional. Nesses três modelos 
organizacionais, a formação e a pesquisa estão 
relacionadas à aquisição e à transmissão de 
conhecimentos já instituídos. Fecha-se, assim, 
qualquer abertura para um pensamento que 
possa dialogar com o acaso e o desconhecido 
(MATOS, 2011). Para Chaui, quando um 
pensamento não procura se debruçar sobre 
experiências novas, quando não procura pensar 
o que ainda não foi pensado, e não ousa dizer 
o que ainda não foi dito, ele não é, de fato, um 
pensamento: ele é uma ideologia.

Em vários sentidos, o trabalho de 
Marilena Chaui indica uma perspectiva de 
resistência a esses modelos organizacionais 
de universidade, mas ele também oferece 
perspectivas de resistência a outros discursos 
autoritários e ideológicos. Essa resistência, 
como mostra a entrevista, aparece, nos anos 
setenta, na sua participação no Centro de 
Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec), 
instituto voltado para a pesquisa e o debate 
sobre os aspectos sociais, políticos, econômicos 
e culturais da realidade brasileira, e reaparece, 
no final dos anos oitenta, em suas atividades 
à frente da Secretaria Municipal de Cultura da 
cidade de São Paulo, quando Chaui propôs e 
implementou a ideia de uma cidadania cultural. 
Percorrendo inúmeros momentos da vida e da 
carreira dessa autora, a entrevista apresenta um 
retrato do seu instigante trabalho de pensamento.   
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Entrevista

Marilena, em primeiro lugar, relate-nos um 
pouco de sua trajetória de professora do 
ensino médio ao ensino universitário.

De 1965 a 1967, fui professora no 
então Colégio Estadual Alberto Levy, em 
São Paulo. Era o tempo em que ainda havia, 
após o ginásio, o curso colegial, dividido em 
clássico e científico. Era ainda um tempo em 
que o ensino (que chamávamos de secundário 
porque se seguia ao primário) não havia sido 
corroído pelas sucessivas reformas da educação 
iniciadas com a ditadura, as quais, entre outras 
medidas, excluíram o ensino da filosofia do 
ciclo colegial, alegando que se tratava de uma 
disciplina que instigava à subversão! Faço essa 
breve referência ao período porque o colegial 
no qual dei aulas era idêntico àquele em que me 
formara, seis anos antes, e no qual havia três 
anos de filosofia para o clássico (pois destinava 
os alunos às humanidades e ao direito) e dois 
para o científico (que preparava os alunos para 
medicina, engenharia, arquitetura e ciências 
matemáticas, físicas e naturais). Seguindo 
um percurso iniciado no ginásio, os alunos 
tinham aulas não apenas de português (língua 
e literatura portuguesa e brasileira), história 
(do Brasil e universal), geografia (do Brasil e 
universal), mas também prosseguiam o que 
se iniciara no ginásio com matemática, latim, 
francês e inglês e, no caso do colegial clássico, 
começavam o aprendizado do espanhol e do 
grego, além de iniciação à física, à química, à 
biologia e à filosofia (no curso científico não 
havia latim e grego).

Nesse quadro, próprio de uma verdadeira 
escola pública, vocês podem imaginar que dar 
aula de filosofia “era sopa”, como se dizia na 
minha juventude. Na verdade, era um prazer 
e uma alegria, pois os alunos, sobretudo os 
do curso clássico, eram cultos, cultivados 
e interessados. Para os dois cursos, no 
primeiro ano, eu dava introdução à lógica e à 
psicanálise; no segundo ano, para o científico, 

dava filosofia das ciências e, para o clássico, 
história da filosofia, que prosseguia no terceiro 
ano. Como não havia livros de introdução à 
filosofia em português, as aulas tinham que 
suprir a bibliografia, mas era possível, em 
determinados momentos, indicar um texto em 
francês, inglês ou espanhol, que os alunos liam 
sem dificuldade e com interesse, o que suscitava 
dúvidas, perguntas e debates.

Ao terminar meu mestrado, tornei-me 
professora no Departamento de Filosofia da 
USP e deixei o Colégio Estadual Alberto Levy.

Você, salvo engano, é da primeira geração 
formada em filosofia pela USP por professores 
brasileiros. Fale-nos desse seu período de 
formação, especialmente tendo em vista as 
mudanças que a universidade conheceu na 
década de setenta.

Na verdade, embora eu tenha tido 
professores brasileiros em sua maioria, 
a tradição francesa do Departamento de 
Filosofia continuara forte e aqui permaneciam 
vários professores franceses cujos cursos eu 
fiz (Gilles-Gaston Granger, Michel Debrun, 
Gérard Lebrun), além de assistir a pequenos 
cursos de visitantes franceses, como Sartre, 
Foucault e Rancière. Para marcar a diferença 
com o que viria a acontecer nos anos setenta, 
começo lembrando que não havia vestibular 
unificado (e muito menos feito por uma 
empresa) nem o horror dos horrores, o teste 
de múltipla escolha (se eu fizesse hoje exame 
vestibular, seria reprovada na hora). Havia 
vestibulares específicos das áreas escolhidas, 
com programas feitos pelas próprias áreas e 
exames realizados pelos professores de cada 
departamento. Os exames consistiam de exame 
escrito (dissertativo, é claro) e oral (no caso 
da filosofia, além dos exames em história da 
filosofia, havia exames dissertativos e orais 
de literatura portuguesa e brasileira, francesa 
e inglesa). Não havia fixação do número de 
vagas, mas, em filosofia, costumavam prestar 
os exames, para o diurno e o noturno, um total 
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de 25 alunos e a aprovação era de 8 alunos por 
período! Os cursos eram anuais (com a entrega de 
dissertações semestrais e seminários semanais); 
as aulas duravam duas horas, cada disciplina 
com quatro horas semanais, e havia apenas 
oito disciplinas: história da filosofia antiga, 
história da filosofia moderna, ética, estética, 
lógica e filosofia das ciências, introdução à 
filosofia, introdução à sociologia, introdução 
à psicologia. Em geral, a gente cursava duas 
disciplinas por ano, pois os cursos exigiam 
grande quantidade de leituras, preparação de 
seminários e dissertações semestrais (os temas 
para dissertação eram dados no início de cada 
semestre e dispúnhamos do semestre inteiro 
para escrevê-las). Em toda a Faculdade, só havia 
graduação, com bacharelado e licenciatura. A 
pós-graduação foi criada apenas em 1966. 

Uma das marcas da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da rua Maria Antônia, seguindo 
a tradição francesa, era a vida universitária 
imersa na vida da cidade e não isolada num 
campus e separada em institutos e faculdades. 
Havia bares e repúblicas estudantis à volta da 
Faculdade; eram próximos os dois teatros que 
iniciavam suas atividades, o Arena e o Oficina, 
assim como cinemas de arte, como o Bijou, que 
exibia os filmes da nouvelle vague, do cinema 
novo brasileiro e do neorrealismo italiano. No 
saguão da Biblioteca Municipal, professores 
e estudantes conversavam e discutiam sobre 
arte e política, conversas e discussões que 
prosseguiam no saguão da Faculdade, nos 
centros estudantis e no grêmio. Diferentemente 
do que se passava na Faculdade de Direito e 
na Politécnica, não havia uma direita política, 
mas professores e estudantes liberais e de 
esquerda, alguns filiados ao Partido Comunista 
Brasileiro, outros à Organização Revolucionária 
Marxista Política Operária (POLOP), a tendência 
trotskista, e alguns estudantes ligados à 
Juventude Universitária Católica (JUC), da 
esquerda católica. Como eu descreveria a 
Faculdade? Laica, livre-pensadora, progressista, 
racista, machista, mesquinha e fecunda, ciosa 
de sua autonomia e liberdade, internamente 

conflituosa, distribuidora de privilégios 
contestáveis e, no entanto, malgrado injustiças, 
também capaz de reconhecimento pelas obras 
que fazia nascer.

Em 1963, a Universidade se preparava, 
na gestão do reitor Ulhoa Cintra, para sua 
primeira reforma universitária. Almejava-se criar 
verdadeiramente uma universidade em sentido 
pleno e não um mero nome para um conglomerado 
de escolas rivais. O sinal de partida fora dado pelo 
“baixo clero”: de um lado, a criação da Associação 
dos Assistentes (de onde renasceria, anos depois, 
a Associação dos Docentes da Universidade de 
São Paulo – Adusp); e, de outro, a célebre greve 
“do terço” ou a reivindicação da representação 
estudantil de um terço nos órgãos colegiados, até 
então restritos a professores. Mas não houve a 
nossa reforma. Veio 1964.

Como foi lecionar sob a ditadura civil-militar 
e, desde o interior da universidade, enfrentá-
-la? Quais os efeitos da reforma do ensino nos 
anos setenta?

A maioria dos estudantes e dos jovens 
professores de hoje não têm como avaliar o 
que foi viver sob o AI-5, isto é, sob o terror 
como prática de Estado no Brasil. Foram anos 
de medo. Você saía para a universidade, mas 
não sabia se iria voltar para casa ou ser presa 
e morta. Você nunca sabia se iria encontrar 
os colegas e os estudantes com quem estivera 
na véspera ou se alguns teriam desaparecido 
(presos, torturados, mortos ou exilados). A 
universidade,  aparentemente, era dirigida 
por professores, mas, de fato, era dirigida por 
militares. Nas salas de professores, dos conselhos 
e das congregações, havia escuta eletrônica; nas 
aulas, havia policiais disfarçados de estudantes. 
Meu departamento (e praticamente todos os 
outros) fora quase destruído com a expulsão e 
exílio de professores e o retorno à França dos 
professores franceses. Éramos apenas cinco 
professores e eu, muito jovem, nem mesmo 
tinha apresentado minha tese de doutorado (o 
que fiz em 1970). 
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Mas iniciamos a resistência. Criamos 
formas de proteção aos professores e estudantes: 
eram chamados de “os grupos de amigos”, 
que escondiam em suas casas os perseguidos, 
guardavam escritos de insurreição para impedir 
que a polícia e o exército se apropriassem 
deles, visitavam os prisioneiros para garantir 
que, pelo menos, permanecessem vivos. Nossos 
cursos, com muitos disfarces, dedicavam-se à 
crítica do autoritarismo por meio de filósofos 
antigos, clássicos e contemporâneos nos 
quais encontrávamos temas e discussões que 
nos permitiam analisar o Brasil. Entre 1970 
e 1974, desenvolvi com os estudantes uma 
maneira de criticar o autoritarismo, a qual 
chamei de experiências pedagógicas: usávamos 
a figura do professor como objeto de crítica 
ao autoritarismo e os estudantes propunham 
e desenvolviam formas alternativas para os 
cursos e os trabalhos. Tenho o registro escrito 
dessas experiências, que me marcaram e 
marcaram muitos estudantes.

Acima, eu descrevi como era a Faculdade 
até 1963. Ela desaparecerá com as reformas 
feitas pela ditadura no correr dos anos 1970, 
isto é, com a escolarização e a massificação. 
Escolarização, isto é, perda da ideia de formação 
e pesquisa como atividade universitária que 
exige tempo para o trabalho e a investigação. 
Escolarização da graduação: aumento do número 
de disciplinas, aumento do número de horas-
aula, cursos semestrais, disciplinas obrigatórias 
e optativas e essa coisa extraordinária chamada 
crédito. Não é extraordinário pensar os cursos 
como uma operação bancária ou empresarial 
em que há débito e crédito? Escolarização da 
pós-graduação: excesso de créditos e fixação 
de prazos independentemente das dificuldades 
reais da pesquisa (na verdade, as agências de 
fomento é que estipularam os prazos porque 
devem prestar contas do dinheiro investido nas 
pesquisas, e a universidade, estúpida, adotou 
para si os prazos das agências). Massificação: 
para garantir o apoio das classes médias 
urbanas e seu desejo de ascensão social por 
meio do diploma universitário, a ditadura 

ampliou as vagas na universidade (mas não 
ampliou na mesma proporção o quadro docente 
e funcional, é claro) e criou o vestibular 
unificado, que iria desembocar na Fundação 
Universitária para o Vestibular (Fuvest), na qual, 
inicialmente, os professores e departamentos 
não tinham assento nem poder de decisão. Eu 
chamo essas reformas da ditadura de a invenção 
da universidade funcional, voltada para a 
formação rápida de profissionais requisitados 
como mão de obra altamente qualificada 
para o mercado de trabalho. As reformas dos 
anos setenta visaram a adaptar a universidade 
às exigências do mercado (e ao milagre 
econômico), alterando currículos, programas e 
atividades para garantir, de um lado, a ascensão 
social e, de outro, a rápida inserção profissional 
dos estudantes no mercado de trabalho. Essas 
reformas abriram as comportas para aquelas 
que, depois da ditadura, a universidade realizou 
por sua própria conta: primeiro, o que chamo 
de universidade de resultados (a universidade 
da produtividade) e, agora, a universidade 
operacional (uma empresa voltada para dentro 
de si mesma).

Segundo Antônio Cândido, um dos produtos 
mais característicos da Faculdade de Filosofia 
da USP foi o intelectual participante. Ora, 
uma das marcas de sua trajetória intelectual 
é articulá-la com a constante atuação política, 
sempre a partir da produção filosófica. Como, 
em sua trajetória, a pesquisa e a produção 
intelectual da professora se combinaram 
ao engajamento político da intelectual 
participante, se é que você concorda com a 
designação?

Concordo. No meu caso, a participação 
se deu não apenas nas formas de resistência 
à universidade funcional, mas também nos 
primeiros trabalhos que fiz para tentar entender 
o Brasil, isto é, meus trabalhos de crítica à 
ideologia, que se iniciaram, em 1974, com um 
estudo sobre a Ação Integralista Brasileira, ao 
qual fui motivada ao ouvir Miguel Reale, um 
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dos líderes integralistas, dizer, quando reitor da 
USP: “chegamos ao poder”. Eu quis entender o 
que isso queria dizer e por que ele dissera isso. 
Mas penso que minha participação, e mesmo 
minha verdadeira formação política, deu-se 
com a criação do Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea (Cedec), de que fui uma das 
fundadoras juntamente com Francisco Weffort e 
José Álvaro Moisés.

Tudo começou assim: depois do incêndio 
da Maria Antônia, a Faculdade jogada nuns 
barracos de amianto na Cidade Universitária e 
a situação de precariedade, os riscos, o perigo, 
o temor, o medo produziram uma comunidade. 
Independente de departamentos, foi se 
formando uma comunidade de pessoas que 
tinham afinidade política, afinidade intelectual. 
E havia a ideia de fazer encontros, seminários, 
discussões e apresentação de trabalhos, e a 
gente fazia os alunos circularem entre os vários 
professores dos vários departamentos. Foi nesse 
período que eu comecei a trabalhar a questão 
da ideologia, a questão do integralismo – fui ler 
sociologia, fui ler história −, e, na nossa pequena 
comunidade, tive um contato com o Weffort, 
que começou de uma maneira muito informal, 
num cafezinho. Aí, li as coisas do Weffort sobre 
a crítica ao populismo, e ele organizou alguns 
seminários, lá nas ciências sociais, sobre a 
questão da ideologia, sobre partido político, e 
eu fui a alguns desses seminários.

Em 1976, esse grupo e outros intelectuais, 
vindos de diversas tendências de esquerda, 
de representantes do novo sindicalismo e 
de movimentos sociais, que começavam a 
constituir-se, reuniram-se em um centro de 
estudos com a intenção de refletir sobre o Brasil, 
afastando três perspectivas predominantes na 
esquerda brasileira da época: em primeiro lugar, 
a de explicar e narrar a história do Brasil tendo 
apenas o Estado como protagonista, ou seja, a 
ideia de que o Estado é anterior à sociedade, 
institui a sociedade e determina todos os 
acontecimentos (é o que chamo de a história 
como história feita pelo Alto); em segundo 
lugar, a da teoria da dependência, elaborada 

por Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto; 
em terceiro, a ideia da política como ação de 
uma vanguarda. A teoria da dependência 
assentara sua interpretação do Brasil (e dos 
países chamados dependentes) sobre um tripé 
em que o Estado, o capital nacional e o capital 
internacional eram os protagonistas sociais, 
políticos e históricos. Portanto, nela estavam 
ausentes a classe trabalhadora e as camadas 
populares em geral. Em outras palavras, 
como na narrativa da história do Brasil, 
a teoria da dependência também pensava 
a política e a história como ação do Alto 
(Estado e burguesia). Por sua vez, a concepção 
vanguardista (presente de formas variadas nas 
múltiplas tendências da esquerda brasileira) 
fundava-se, de um lado, numa ideia pedagógica 
da política como educação das massas por um 
partido que tomaria o Estado e, de outro, na de 
direção política das massas por uma vanguarda, 
portadora da consciência de si e para si, capaz 
de decifrar o sentido da história. Novamente, a 
política e a história se fariam referidas ao Alto, 
ao Estado. 

O Cedec (1978) se apresentou 
publicamente, como dizia um documento, 
afirmando que 

seu objetivo principal consiste na 
consolidação de um espaço para a realização 
de pesquisas e debates sobre aspectos 
sociais, políticos, econômicos e culturais 
da realidade brasileira, com ênfase especial 
na problemática das classes populares. 
Nesse sentido, dirige suas atividades para 
as seguintes áreas: movimento operário e 
sindical, trabalhadores rurais, movimentos 
sociais urbanos, cultura popular, violência 
e marginalidade, Igreja em suas relações 
com os movimentos populares, partidos 
políticos e ideologia. 

Como se observa, agora a referência 
não é ao Estado, mas à sociedade. Hoje, isso 
parece uma obviedade e ninguém se espanta 
com o papel dos movimentos sindicais, sociais 
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e populares como os sujeitos da política e da 
história, mas, nos anos 1970, essa perspectiva, 
rompendo com nossas tradições intelectuais e 
políticas, podia ser considerada profundamente 
inovadora, já que afirmava, pela primeira vez 
no pensamento brasileiro, que o social existe, 
que está dividido e tem força instituinte.

Evidentemente, o Cedec não surgiu do 
nada nem da cabeça de alguns intelectuais 
como Minerva da cabeça de Júpiter. Pelo 
contrário, o que o tornou possível foi a 
existência da ação social como resistência 
à ditadura, como luta pela liberdade, ação 
realizada pelo movimento sindical ou o novo 
sindicalismo, pelos movimentos sociais urbanos 
e rurais, pelas Comunidades Eclesiais de Base, 
inspiradas na Teologia da Libertação, pelos 
movimentos estudantis contra a ditadura, pelo 
grupo Tortura Nunca Mais, instituído pelas 
famílias de presos e desaparecidos políticos 
sob a proteção da Comissão de Justiça e 
Paz. Dessas ações nasceram as comissões de 
fábricas, com a conquista do direito de greve e 
a organização independente dos trabalhadores, 
os loteamentos clandestinos nas cidades e as 
ocupações no campo como início da reforma 
agrária, os movimentos contra o custo de vida, 
por transporte, creches, escolas e hospitais, pela 
urbanização das favelas, contra o racismo e as 
discriminações de gênero, contra a tortura e 
o desaparecimento de presos políticos, contra 
os assassinatos de lideranças populares pelas 
forças policiais e pelo Esquadrão da Morte. 
Numa palavra, ações de criação e afirmação de 
direitos, uma invenção democrática.

O Cedec se engajou profundamente nas 
greves do ABC paulista1. Nós tomamos parte 
nas greves, fazendo debates e discussões com os 
trabalhadores, dando entrevistas a jornais, rádios 
e televisões e escrevendo artigos em defesa das 
comissões de fábrica, do direito de greve e da 
legitimidade da ação do ABC. No meu caso, essa 

1- O chamado ABC, formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano e Diadema, era a principal região industrial do 
país; ali, ao final da década de 1970, ocorreram as maiores greves durante 
a ditadura civil-militar.

experiência foi o momento da minha verdadeira 
formação política, a compreensão da ação 
democrática não apenas como luta de classes, 
mas sobretudo como participação direta nas 
práticas políticas para uma nova sociedade. Tudo 
que, nos anos seguintes, e até hoje, eu escrevi 
sobre democracia, sobre cultura popular, e a 
crítica do que chamo de ideologia da competência, 
nasceu nessa experiência extraordinária e 
única, na qual, em vez de um partido político 
ou uma vanguarda imaginarem que poderiam 
levar a consciência aos trabalhadores, deu-se 
exatamente o contrário: nós (intelectuais) é que 
aprendemos com os trabalhadores.

Pensando na atuação do intelectual 
participante, gostaríamos que você nos 
falasse um pouco de sua experiência à frente 
da Secretaria de Cultura da cidade de São 
Paulo (SMC). Que possibilidades e dificuldades 
encontrou?

Quando Erundina2 me convidou, disse 
a ela: “Erundina, eu não posso, eu não devo 
e eu não quero. Eu não posso porque tenho 
outras atividades, a minha vida acadêmica, 
meus compromissos. Eu não devo porque sou 
completamente incompetente, não vou dar 
conta desse recado; vai ser um desastre. E eu 
não quero porque sei que é uma posição na qual 
você tem que abrir mão de muitos princípios 
para poder negociar com gregos e troianos e 
eu tenho dificuldade em fazer isso”. Mas vocês 
podem avaliar o quanto ela foi persuasiva... 

Foi tudo muito difícil, muito duro. Eu diria 
que a primeira dificuldade foi a inexperiência, 
minha e das pessoas que foram trabalhar 
comigo, muitas das quais eu não conhecia, 
mas que julguei que deveriam vir para a SMC 
porque haviam trabalhado no programa de 
cultura para a campanha de Erundina. Por isso, 
houve, de início, um trabalho de adaptação e 
de compreensão da própria equipe, o que levou 
um certo tempo. O segundo problema foi a 

2- Luiza Erundina foi prefeita da cidade de São Paulo entre 1989 e 1993 
pelo Partido dos Trabalhadores (PT).
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dificuldade, de parte da equipe, dos funcionários 
da Secretaria e dos movimentos culturais, que 
eram poucos na época, de compreender uma 
proposta de política cultural. Os funcionários 
estavam acostumados com a rotina, a sociedade 
e o Partido dos Trabalhadores (PT) identificavam 
cultura e espetáculos, e os movimentos culturais 
estavam acostumados com o “balcão”: vem, 
pede e você concede. 

A ideia de que você pudesse 
desenvolver uma política de cultura era quase 
incompreensível. Eu propus a ideia da cultura 
como um direito, a ideia de cidadania cultural, 
significando: a) contra a tradição brasileira 
(mantida mesmo por uma parte da esquerda), 
declaramos que o Estado não é produtor de 
cultura, e sim a sociedade e que, por isso, a 
cultura é um direito dos cidadãos não só de 
ter acesso aos bens culturais, mas sobretudo 
de produzir cultura; e b) uma reformulação da 
própria ideia de cultura, pois a lei municipal 
definia como cultura apenas a prática das 
sete artes liberais e mais nada: tudo que você 
quisesse fazer que não fosse dança, música, 
teatro, cinema, escultura, ou pintura não era 
permitido pela lei. Um longo e difícil trabalho 
teve que ser feito para mudar essa situação e 
foi preciso, para isso, um decreto da prefeita, 
para ser aprovado pela Câmara, redefinindo 
legalmente cultura, isto é, a cultura entendida 
no sentido antropológico e filosófico do termo 
como todas as práticas humanas de criação 
de valores e símbolos, indo da culinária, do 
vestuário, da linguagem, da memória até as 
artes, do cotidiano até as grandes criações.

A ideia da cultura e da cidadania cultural 
nos levou a programas de ação cultural na 
cidade inteira, usando espaços das escolas e das 
creches, além de termos um circo que percorria 
a cidade para que, em cada região, a população 
definisse seu uso durante uma semana. Tal 
ideia levou-nos também: à criação das Casas 
de Cultura como centros de produção cultural 
definida pela própria população; à redefinição 
das casas históricas (por exemplo, a do Tatuapé 
se tornou um centro de memórias operárias 

elaboradas pelos próprios trabalhadores e suas 
famílias; a Casa do Sertanista foi transformada 
em Embaixada dos Povos da Floresta, como 
reconhecimento das nações indígenas em sua 
relação com o Estado brasileiro, e assim por 
diante); à criação de uma política do livro (com 
ampliação da rede de bibliotecas, atualização 
dos acervos – compramos oito milhões de 
dólares em livros! –, criação de onze Ônibus-
-Biblioteca, que percorriam a cidade para 
empréstimo de livros, e de oficinas literárias 
sob a direção de Antônio Cândido etc.); a uma 
política de artes plásticas no espaço público; a 
uma nova política para os teatros e sobretudo 
para o Teatro Municipal (que passou a ter 
concertos e dança em espetáculos gratuitos 
todas as terças-feiras ao meio-dia e todas as 
sextas-feiras às 18h – ou seja, em horários 
em que os trabalhadores do centro da cidade 
podiam comparecer –, além de um espetáculo 
gratuito de toda ópera e de toda companhia de 
dança estrangeiras etc.). 

Ao lado das dificuldades com a ideia e 
prática da cultura, havia também a dificuldade 
material, pois encontramos a Prefeitura 
inteira completamente destroçada, fisicamente 
destroçada, e a Secretaria de Cultura ainda mais. 
Recuperar o patrimônio da Secretaria levou 
quatro anos. Aliás, levou mais do que isso. Nós 
tínhamos que implantar uma política nova e, 
ao mesmo tempo, recuperar tudo que estava lá, 
a goteira na biblioteca, a falta de eletricidade 
num teatro, a parede caindo no Centro Cultural, 
as casas históricas praticamente no chão... 
Era um esforço gigantesco – e invisível – de 
recuperação do patrimônio físico da Secretaria. 

A outra dificuldade era a relação com 
a máquina administrativa, que, sendo uma 
burocracia, é uma forma de poder. Ela opera 
pelo segredo, pela hierarquia e pela rotina. 
Então, a estrutura estatal impede o exercício 
da democracia. O Estado está organizado de 
maneira a impedir a democracia. Quer dizer, 
a democracia opera com a informação, a 
burocracia, com o segredo. A democracia opera 
com a igualdade, a burocracia opera com a 
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hierarquia. A democracia opera com a criação 
de direitos, a burocracia, com a rotina. Então, 
você é travado no cotidiano da sua ação. Você 
tem um projeto de ação, que é autorizado pela 
população ou levado a ela e discutido com ela, 
e, quando ele se realiza lá na ponta, você não o 
reconhece. O que se realiza lá não é aquilo que 
foi projetado no início, porque, ao atravessar a 
máquina burocrática, ele vai sendo deformado. 

 Mas, ao longo de quatro anos, a ideia de 
que a cultura é um direito, a ideia de cidadania 
cultural “pegou” e os movimentos culturais 
fizeram a cultura acontecer, porque a função 
da SMC não era produzir cultura e sim criar 
condições para que ela fosse criada. Essa ideia 
se tornou nacional. Eu sei de muitas secretarias, 
não-petistas inclusive, que adotaram a ideia de 
cidadania cultural. Sei de universidades cujas 
pró-reitorias de cultura passaram a trabalhar 
com essa noção. A ideia frutificou. Se alguém 
quiser mais detalhes das ações realizadas e 
dos projetos e programas realizados, há um 
livrinho meu publicado pela Fundação Perseu 
Abramo sobre isso. Em 2016, vai também sair 
um livro pela editora Autêntica narrando toda 
a experiência da SMC.

Você sempre foi professora. Mas, peculiar-
mente, ao lado da prática da docência, sempre 
se preocupou com a formação de professores 
e com a produção de materiais didáticos para 
o ensino de filosofia. Por favor, fale-nos des-
sas preocupações que marcaram sua carreira 
acadêmica, começando pela importância con-
ferida à educação, ao ensinar; são coisas que 
hoje, não raro, andam dissociadas, como se 
uma atrapalhasse a outra.

Eu penso que nasci para ser professora. 
Acho que é o que sei fazer e o que eu gosto 
de fazer. Não há nada mais empolgante e 
prazeroso do que ver os estudantes descobrirem 
o pensamento, a linguagem, a reflexão à medida 
que vão escutando o que você diz. Você vê no 
olhar, no sorriso, no cenho franzido dos alunos o 
trabalho do pensamento se realizando. Eu tenho 

da prática de ensinar uma ideia cujo sentido, 
certa vez, por acaso, reencontrei (com alegria e 
orgulho, aliás) num texto de Merleau-Ponty em 
que ele diz que o bom professor não é aquele que 
diz aos alunos “façam como eu” e sim aquele 
que lhes diz “façam comigo”. E Merleau-Ponty 
dá um exemplo. O mau professor de natação faz 
duas coisas: primeiro, se joga sozinho na água e 
diz aos alunos “façam como eu”, depois ensina 
os alunos a nadar na areia, como se areia e água 
fossem o mesmo; ao contrário, o bom professor 
de natação é aquele que se joga na água com 
os alunos e lhes diz “façam comigo”, porque a 
relação não é dos alunos com o professor, mas 
com a água. Eu penso que o bom professor é 
aquele que não ocupa o lugar do saber, aquele 
que deixa o lugar do saber sempre vazio, que 
instiga os alunos a se relacionarem com o 
próprio saber pela mediação do professor, que 
faz com que todos compreendam que o lugar 
do saber estando vazio todos podem aspirar a 
ele. Penso que há um enorme equívoco sobre 
a prática do diálogo. Explico-me. Em geral, o 
professor imagina que desmontará a aparência 
autoritária do ensino se ele estabelecer um 
diálogo contínuo com os alunos. Ora, qual 
o engano? Supor que o diálogo dos alunos 
deva ser com ele, professor (suposto ocupante 
do lugar do saber), quando deve ser com o 
próprio saber. Acredito que o professor deve 
ser o mediador desse diálogo e não o objeto do 
diálogo. Por isso, penso que o bom professor 
é o que mantém a assimetria entre ele e os 
alunos para que estes, sozinhos, conquistem 
uma relação de simetria e de igualdade com ele, 
tornando-se professores também. Em suma, eu 
penso (e pratico) a educação como formação 
e não como transmissão e adestramento que 
seriam facilitados pelo “diálogo”.

Isso tudo explica minha luta pelo retorno 
do ensino da filosofia no ensino médio. Vocês se 
lembram que a ditadura declarou que a filosofia 
deveria ser excluída do ensino médio porque 
ela é subversiva, ou seja, perigosa. Além disso, 
como as reformas do ensino deram prioridade 
às ciências e às técnicas, em vista do mercado 



272272 Homero Silveira SANTIAGO; Paulo Henrique Fernandes SILVEIRA. Percursos de Marilena Chauí: filosofia, política...

de trabalho, a filosofia foi considerada inútil e, 
por isso, também deveria ser excluída. Perigoso 
e inútil, o ensino da filosofia desapareceu das 
escolas brasileiras. Quando respondi à primeira 
pergunta desta entrevista, contei que as aulas 
de filosofia que tive quando aluna do ensino 
médio me fizeram descobrir que o pensamento 
é capaz de pensar a si mesmo e tem força 
crítica. Por isso, nunca pude aceitar a exclusão 
do ensino da filosofia. Entre as várias formas de 
resistência à ditadura, propus, a partir de 1975, 
o retorno da filosofia ao ensino médio. 

A defesa desse retorno foi feita com base 
em duas ideias principais: a filosofia desenvolve o 
pensamento crítico e independente, ensinando aos 
alunos o trabalho do pensamento como conheci-
mento, reflexão e criação; a filosofia é capaz de 
oferecer aos estudantes a percepção das relações 
entre os vários conhecimentos que recebem nas 
outras disciplinas, desenvolvendo a compreensão 
do conhecimento como interdisciplinaridade. Para 
estimular os estudantes universitários de filosofia 
a lutar pelo retorno da filosofia às escolas, um 
grupo de professores do meu departamento de fi-
losofia (entre os quais eu estava) realizou, duran-
te vários anos, cursos de formação pedagógica e 
de preparação de materiais didáticos que dessem 
condições aos nossos estudantes de se tornarem 
professores, pois também se alegava que a filo-
sofia não poderia retornar ao ensino médio por 
falta de professores. Essas ideias e essas iniciativas 
se espalharam por quase todos os departamentos 
de filosofia do país e se firmou, na opinião públi-
ca, a defesa do ensino da filosofia no ensino mé-
dio. Com a volta do ensino da filosofia, nos anos 
1990, foi para dar instrumentos de trabalho aos 
jovens professores que eu escrevi livros didáticos 
e paradidáticos de filosofia.

Um dos temas mais discutidos sobre o ensino 
de filosofia nas escolas é a relevância ou não 
da história da filosofia. O temor de alguns 
professores é que a filosofia seja tomada 
pelos alunos como um conjunto estéril de 
conhecimentos. Um curso no ensino médio pode 
tratar a história da filosofia de outra maneira? 

Aos 14 ou 15 anos, meu primeiro curso 
de filosofia foi sobre o nascimento da lógica 
na Grécia. Foi o acontecimento intelectual mais 
marcante de minha vida estudantil, pois descobri 
que o pensamento pode pensar a si mesmo e que 
a linguagem pode falar de si mesma. Em suma, 
descobri a reflexão como ação do pensamento e 
da linguagem para compreenderem a si mesmos. 
Que isso tivesse começado no século IV a.C. era 
inteiramente irrelevante para mim, pois essa 
descoberta é intemporal. Os conteúdos e formas 
da lógica mudaram através dos tempos, mas 
a ideia de pensar sobre o pensamento e falar 
sobre a linguagem permaneceu para sempre. 
Quando vim para o Departamento de Filosofia 
da USP, tive cursos em todas as disciplinas 
(as oito da época) e meu interesse se dirigia a 
todas elas, mas acabei fazendo meu mestrado 
em história da filosofia e, daí em diante, tornei- 
-me historiadora da filosofia (o que me permitiu 
trabalhar de uma maneira determinada também 
em filosofia política, com a crítica da ideologia 
e as ideias de socialismo, democracia e cultura). 

Por que valorizo o ensino da história 
da filosofia, sobretudo no ensino médio? Em 
primeiro lugar, porque permite aos estudantes 
se apropriarem de uma tradição constitutiva 
da sociedade ocidental; em segundo, porque 
lhes facilita a passagem a outras disciplinas 
filosóficas (particularmente ética, estética 
e política), compreendendo suas ideias 
articuladas aos diferentes momentos da história 
da filosofia; em terceiro, porque liberta os 
alunos do risco do achismo (“eu acho que”), isto 
é, permite que descubram que lidam com ideias 
e conceitos que possuem densidade histórica e 
lhes possibilitam passar do “eu acho que” ao 
“eu penso que”; em quarto, porque também os 
liberta da suposição (estimulada pela mídia e 
pelos livros de autoajuda) de que acabaram de 
inventar a roda – a história da filosofia permite 
que os alunos encontrem a origem e as raízes 
do pensamento contemporâneo.

Vivemos numa sociedade dita pós- 
-moderna, que opera com a fragmentação do 
espaço e do tempo e com sua compressão no 
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aqui e agora dos meios eletrônicos; vivemos 
numa sociedade de imagens e experiências 
sem densidade espacial e sem raízes temporais, 
fugazes e efêmeras, próprias do mundo do 
descartável. Isso torna compreensível que os 
alunos possam não ter interesse pela história 
da filosofia e que os professores se sintam 
inibidos em ensiná-la porque os alunos não os 
escutariam. Foi pensando nisso que, quando 
escrevi Convite à filosofia e Iniciação à 
filosofia, mesclei em todos os temas elementos 
de história da filosofia. O tema é a percepção? 
Vejamos como ela foi pensada em vários 
momentos diferentes, antes de chegarmos a 
um conceito atual dela. O mesmo vale para a 
memória, a linguagem, a virtude, a liberdade, 
a democracia, o sagrado etc. Procurei também, 
recorrendo à literatura e ao cinema, mostrar que 
ideias que pareceriam antigas e atualmente sem 
sentido estão presentes em romances, poesias, 
teatro, filmes. E, evidentemente, pensando na 
formação dos professores e em instrumentos 
que os ajudem a mesclar história da filosofia 
e temas atuais de outras disciplinas (tanto 
filosóficas como não filosóficas) foi que me 
propus a escrever uma Introdução à história 
da filosofia, cujo volume 3 espero entregar à 
Companhia das Letras no início de 2016.

Você já relatou o que era a universidade 
pública, em particular a USP, à sua época 
de estudante e como ela se transformou nos 
anos setenta e oitenta. Num livro de 2001, 
Escritos sobre a universidade, você buscou 
dar conta do que se tornou a universidade nos 
anos noventa. E hoje, o que é a universidade 
pública brasileira em 2015? O que há de novo, 
o que permanece?

Falei na universidade funcional dos anos 
1970, na de resultados dos anos 1980; resta a 
universidade operacional iniciada nos anos 1990 
e na qual vivemos. A universidade operacional 
de nossos dias difere das formas anteriores: 
a universidade clássica estava voltada para o 
conhecimento, a universidade funcional estava 

voltada diretamente para o mercado de trabalho, 
a universidade de resultados estava voltada para 
as empresas, já a universidade operacional está 
voltada apenas para si mesma enquanto estrutura 
de gestão e de arbitragem de contratos. Regida 
por contratos de gestão, avaliada por índices 
de produtividade, calculada para ser flexível, a 
universidade operacional está estruturada por 
estratégias e programas de eficácia organizacional 
e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos 
meios e dos objetivos, pois é isso que caracteriza 
uma organização empresarial. Definida e 
estruturada por normas e padrões inteiramente 
alheios ao conhecimento e à formação intelectual, 
está pulverizada em micro-organizações que 
ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a 
exigências exteriores ao trabalho intelectual, com 
o aumento insano de horas-aula, a diminuição do 
tempo para mestrados e doutorados, a avaliação 
pela quantidade de publicações, colóquios e 
congressos, a multiplicação de comissões e 
relatórios etc.

Nela, a docência é entendida como 
transmissão rápida de conhecimentos, 
consignados em manuais de fácil leitura para os 
estudantes e de preferência já prontos nos meios 
eletrônicos; o recrutamento de professores é 
feito sem levar em consideração se dominam 
ou não o campo de conhecimentos clássicos e 
atuais de sua disciplina e as relações entre ela e 
outras afins – o professor é contratado ou por 
ser um pesquisador promissor que se dedica a 
algo muito especializado, ou porque, não tendo 
vocação para a pesquisa, aceita ser escorchado 
e arrochado por contratos de trabalho 
temporários e precários. A docência é pensada 
como habilitação rápida para graduados, que 
precisam entrar rapidamente num mercado de 
trabalho do qual serão expulsos em poucos 
anos, pois tornam-se, em pouco tempo, jovens 
obsoletos e descartáveis; ou como correia de 
transmissão entre pesquisadores e treino para 
novos de pesquisadores. Desapareceu, portanto, 
a marca essencial da docência: a formação.

Que acontece com a pesquisa? 
Para responder, temos que entender que a 
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universidade deixou de ser concebida como 
uma instituição social e passou a ser operada 
como uma organização cujo modelo é a 
empresa. Numa organização, uma “pesquisa” 
é uma estratégia de intervenção e de controle 
de meios ou instrumentos para a consecução 
de um objetivo delimitado; em outras palavras, 
uma “pesquisa” é um survey de problemas, 
dificuldades e obstáculos para a realização do 
objetivo bem delimitado, e um cálculo de meios 
para soluções parciais e locais para problemas 
e obstáculos locais. Pesquisa, portanto, não é 
conhecimento de alguma coisa, mas posse de 
instrumentos para intervir e controlar alguma 
coisa. Por isso mesmo, numa organização, não 
há tempo para a reflexão, a crítica, o exame 
de conhecimentos instituídos, sua mudança ou 
sua superação. Numa organização, a atividade 
cognitiva não tem como nem por que realizar-
-se. Em contrapartida, no jogo estratégico 
da competição no mercado, a organização se 
mantém e se firma se for capaz de propor áreas 
de problemas, dificuldades, obstáculos sempre 
novos, o que é feito pela fragmentação de antigos 
problemas em novíssimos microproblemas, 
sobre os quais o controle parece ser cada vez 
maior. A fragmentação, condição de sobrevida 
da organização, torna-se real e a universidade 
operacional propõe a especialização como 
estratégia principal e entende por pesquisa 
a delimitação estratégica de um campo de 
intervenção e controle. É evidente que a 
avaliação desse trabalho só pode ser feita em 
termos compreensíveis para uma organização, 
isto é, em termos de custo-benefício, pautada 
na ideia de produtividade, que avalia em quanto 
tempo, com que custo e quanto foi produzido. 
Se por pesquisa entendermos a investigação 
de algo que nos lança na interrogação, que 
nos pede reflexão, crítica, enfrentamento com 
o instituído, descoberta, invenção e criação, 
se por pesquisa entendermos o trabalho do 
pensamento e da linguagem para pensar e dizer 
o que ainda não foi pensado nem dito, se por 
pesquisa entendermos uma visão compreensiva 
de totalidades e sínteses abertas que suscitam 

a interrogação e a busca, se por pesquisa 
entendermos uma ação civilizatória contra a 
barbárie social e política, então é evidente que 
não há pesquisa na universidade operacional.

O seu texto aqui republicado foi escrito antes 
da disseminação da informática, mas já 
continha um tópico sobre a questão do uso de 
recursos audiovisuais no ensino. Partindo daí, 
como você avalia hoje as potencialidades e os 
problemas do que denominam Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), algo que 
se tornou obrigatório nos planos de ensino e 
que, para muitos, surge como uma verdadeira 
panaceia, como se fosse sanar todos os 
problemas do ensino?

Eu tenho dois textos sobre o assunto em 
geral no livro Contra a ideologia da competência, 
publicado pela Autêntica. Mas é sobre aspectos 
políticos e ideológicos da informática e da 
cibercultura em geral, sem referência à educação. 
Ainda não pensei na relação direta com a 
educação. Está na minha lista de pesquisas e de 
trabalho escrever sobre isso relacionado com a 
educação, mas é futuro ainda.

Numa passagem do artigo, você afirma que o 
pensamento acolhe a experiência como aquilo 
que está, “aqui e agora, pedindo para ser visto, 
falado, pensado e feito”. Haveria como essa 
ideia se inserir num trabalho de formação de 
professores? É possível determinar um lugar 
para a experiência (o acaso) no processo 
formativo?

Eu me refiro à obra de pensamento, isto 
é, existe obra quando o pensamento se debruça 
sobre a experiência como um não-saber dado 
que precisa ser transformado em saber, mudando 
a experiência dada em conhecimento. Como, 
a cada vez, o pensamento se debruça sobre 
experiências novas, ele precisa pensar o que 
ainda não foi pensado e dizer o que ainda não 
foi dito, pois, do contrário, se tentar explicar as 
experiências novas com o que já foi pensado 
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e já foi dito, ele não será pensamento e sim 
ideologia. Não se trata, portanto, da formação 
do professor e sim de que ele compreenda a 
formação da obra de pensamento. O fundamental 
é que o professor seja capaz de compreender 
o trabalho do pensamento quando ensina, 
isto é, quando é capaz de fazer seus alunos 
acompanharem o trabalho do pensamento de 
um filósofo, um cientista, um artista que busca 
o sentido de uma experiência que ainda não foi 
pensada, dita, nem expressa em obras de arte. 
Essa compreensão lhe permitirá: em primeiro 
lugar, refletir sobre o sentido de sua própria 
experiência como professor; em segundo, propor 
temas de reflexão para seus alunos a partir das 
experiências deles, dando-lhes auxílios para 
que passem da experiência vivida à experiência 
compreendida, o que significa, na maioria das 
vezes, auxiliá-los a passar da ideologia ao 
pensamento e à crítica. Essa passagem é que é 
formadora tanto para o professor quanto para 
os alunos.

Você parece criticar a ideia de conscientização 
do aluno ao alertar, no mesmo artigo, para 
os riscos de imaginar o aluno “como uma 
consciência de si que, por ignorar a si mesma, 
isto é, não ser ainda para si, tenderia a 
manifestar-se através de palavras e de ações 
alienadas ou como ‘falsa consciência’”. Como 
enfrentar esse fenômeno, ocasionado pela 
figura do professor como portador de uma 
consciência daquele “que sabe”? Como pensar 
uma prática pedagógica diferente no interior 
de um sistema de ensino que forma estudantes 
sob o abismo da divisão da sociedade em 
classes, ou seja, o abismo entre as condições 
de ensino dos sistemas público e privado, e no 
qual o acesso ao ensino ainda se baseia em 
critérios de classe?

Eu tenho birra com a ideia de 
“conscientização” porque a ela foi dado um 
sentido muito peculiar que lhe permitia ser 
uma chave dos partidos comunistas e das 
tendências vanguardistas de esquerda perante 

a classe trabalhadora. Como Marx afirmou que 
a liberdade é obra dos próprios trabalhadores 
graças à consciência de classe, os partidos 
comunistas e muitas vanguardas de esquerda 
partiram da alienação dos trabalhadores sob 
a ideologia burguesa (a “falsa consciência”) 
e se dispuseram a “educar” os trabalhadores 
para que passassem à consciência de classe. 
Tudo que escrevi sobre cultura popular e sobre 
a classe trabalhadora vai na direção oposta, 
isto é, ninguém pode levar a consciência aos 
outros e isso por dois motivos: a) a consciência 
é conquistada na ação concreta de resistência 
e luta, e os historiadores de esquerda do 
mundo inteiro e os brasileiros têm mostrado 
que os trabalhadores são capazes disso por 
si mesmos; b) a consciência é uma conquista 
somente se for autônoma, isto é, conquistada 
pelos próprios sujeitos sociais e culturais, tanto 
na luta quanto no trabalho do pensamento. O 
grande problema, no caso da cultura popular, 
é aquilo que chamo de consciência trágica 
(no sentido grego do termo), isto é, de sujeitos 
que sabem (compreendem perfeitamente sua 
existência e a desigualdade e exclusão sociais) 
ao mesmo tempo em que não sabem que sabem 
(isto é, são levados pela ideologia dominante a 
não reconhecer que sabem e a interpretar o que 
sabem com as ideias dos dominantes, parecendo, 
portanto, que nada sabem). E é somente na luta 
social por direitos que esse saber se reconhece a 
si mesmo, como provam os movimentos sociais, 
nos quais os sujeitos realizam autonomamente 
uma reflexão sobre seu próprio saber. Em suma, 
eu tenho birra com a ideia de “conscientização” 
porque sua apropriação por certas tendências 
de esquerda bloqueia a ideia de autonomia da 
consciência, já que esta teria que vir de fora, 
trazida por um outro que não o próprio sujeito.

Passemos ao caso da educação. Minha 
crítica a essa ideia de “conscientização” de 
que acabei de falar se refere à suposição de 
que o professor detém o saber em sua pessoa 
e, por isso, forma a consciência dos alunos 
como uma inculcação de verdades (à maneira 
das vanguardas de esquerda). Ora, de que 
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“verdades” se trata? Vou deixar de lado os 
professores universitários porque, hoje, eles são 
um caso perdido e seriam necessários vários 
livros para falar deles.

Um parêntese divertido, para fazer 
uma analogia com o que estou chamando de 
conscientização. Num romance maravilhoso, 
A segunda morte de Ramón Mercader (sobre o 
assassinato de Trotsky), Jorge Semprún narra 
uma reunião do comitê central do Partido 
Comunista Espanhol na qual um dos dirigentes 
diz a um filiado: “Camarada, eu vou fazer a 
sua autocrítica”. É isso que estou chamando de 
conscientização.

Então, que “verdades” o professor 
inculcaria nos alunos fazendo a 
“conscientização” deles? A maioria dos 
professores do ensino fundamental e médio 
pertence aos estratos inferiores da classe média 
urbana e, portanto, a maioria adere ao ideário 
dessa classe, em que a educação é transmissão de 
informação e adestramento para a conquista do 
diploma, de maneira que a prática pedagógica 
visa a reforçar e não a criticar a ideologia 
dominante, que é tomada como a verdade 
das coisas. Nessa perspectiva, a competição 
individual, o vencer a qualquer custo, a recusa 
do companheirismo e da solidariedade é vista 
como natural (e, no caso da maioria das escolas 
privadas, é estimulada), e a sociedade tal como 
é é tida como deve ser. O que quero dizer é que, 
neste caso, a conscientização (agora sem as 
aspas) teria que ser do próprio professor! Caso 
contrário, a “conscientização” é apenas reforço 
ideológico para que os alunos correspondam ao 
que é esperado deles socialmente.

Consideremos, porém, os professores de 
esquerda que desejam lutar contra isso. No caso 
das escolas públicas, as condições salariais e de 
trabalho são tão precárias, que os professores, 
com toda razão, são levados mais à luta sindical 
do que à educacional. Por outro lado, esses 
professores convivem com um alunado esmagado 
pela violência das condições econômicas e 
sociais, às quais esses alunos respondem, também 
com razão, com igual violência, de tal maneira 

que professores, colegas, instalações escolares 
são ocasião para o exercício dessa violência 
(sobretudo quando o tráfico de drogas e o crime 
organizado estão envolvidos). Os alunos vivem 
essa situação. Por isso, “conscientização”, se for 
apenas em palavras, tenderia a ser vista como 
balela de gente que não conhece a realidade; ela 
só seria conscientização (sem as aspas) e teria 
alguma viabilidade se se realizasse por dois 
caminhos: pelo material didático crítico (isto é, 
a compreensão da situação real dada e vivida 
por todos) e por meio de ações concretas junto 
à comunidade com a perspectiva de mudanças e 
criação de direitos. Pergunto: a) quanto ao material 
didático, qual a autonomia dos professores 
para escolhê-lo?; e b) quanto à relação com a 
comunidade, de que tempo disporia o professor 
(nas condições terríveis em que sobrevive e 
trabalha) para também voltar-se para ela? Ponho 
na forma de perguntas porque não sei a resposta e 
posso estar completamente enganada.

No caso do alunado, seria preciso pensar 
nas diferenças entre os alunos das escolas 
privadas e públicas (particularmente as das 
periferias das grandes cidades). Nas escolas 
públicas, com raras exceções, a “conscientização” 
é feita ou pelo crime organizado ou pelas igrejas 
evangélicas, com a teologia da prosperidade ou 
do empreendedorismo, sobrando pouquíssimo 
(ou nenhum) espaço para o professor introduzir 
elementos de uma reflexão crítica. No caso 
das escolas privadas, há a adesão à ideologia 
neoliberal dominante da competição e da 
violência e, no caso das escolas de esquerda, 
apenas uma minoria dos alunos, vindos de 
famílias dos estratos superiores da classe 
média, chega a compreender e a valorizar uma 
perspectiva crítica, pois, com raras exceções, as 
famílias já aderiram à ideologia neoliberal do 
individualismo competitivo.

O que estou tentando dizer é que a 
escola não é uma ilha social na qual poderia ser 
“trazida” a consciência, mas ela também não 
é “reflexo” das condições sociais. A escola é 
expressão concreta dessas condições. Ou seja, a 
escola é uma das instituições sociais que repete 
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e reproduz as demais condições sociais porque 
ela é expressão dessas condições.

Eu costumo dizer que o que mais me 
aflige na sociedade brasileira (para além das 
desigualdades e exclusões, a ausência de 
direitos, evidentemente) são duas coisas: o 
autoritarismo social, isto é, que todas as relações 
sociais assumam a forma da relação entre um 
superior que manda e um inferior que obedece; 
e a ausência de pensamento, isto é, a adesão 
completa ao que é veiculado e difundido pelos 
meios de comunicação. Nesse quadro, entende-se 

por que muitos professores pensam na ideia de 
conscientização (sem as aspas) como forma de luta 
contra isso. Eu prefiro designar essa atitude como 
atitude crítica e de resistência, que se realiza já na 
sala de aula com o trabalho do pensamento e a 
assimetria generosa entre o professor e os alunos. 
Ou seja, estou falando numa outra sociabilidade 
que a sala de aula é capaz de propor, inventar e 
realizar a partir daquilo que os alunos já sabem e 
daquilo que ainda não sabem, sociabilidade que 
pode ou desfazer o que eles supunham saber ou 
ampliar seu saber anterior.
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Instruções aos colaboradores

Educação e Pesquisa publica somente artigos inéditos na área de Educação e não aceita 
trabalhos encaminhados simultaneamente para livros ou outros periódicos do país ou do exterior. 
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Diretrizes para a submissão de artigos
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• O título do artigo deve ter no máximo 15 palavras.

• O resumo deve conter entre 200 e 250 palavras e explicitar, em caráter informativo e sem 
enumeração de tópicos, os seguintes itens: tema geral e problema da pesquisa; objetivos e/
ou hipóteses; metodologia utilizada; principais resultados e conclusões. Recomenda-se o uso 
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Devem-se evitar: neologismos, citações bibliográficas, símbolos e contrações que não sejam 
de uso corrente, bem como fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam absolutamente 
necessários. A revista não solicita versão do resumo em inglês na entrega dos originais, 
sendo o abstract por ela encomendado a um tradutor após a aprovação do artigo.

• As palavras-chave devem ser de 3 a 5. 

• Os agradecimentos (opcionais) devem ser citados junto ao título, mas em nota de rodapé 
e sem quaisquer referências, diretas ou indiretas, à autoria.

• Tabelas, quadros, gráficos e figuras (fotos, desenhos e mapas) devem estar numerados em 
algarismos arábicos conforme a sequência em que aparecem, sempre referidos no corpo do 
texto e encabeçados por seu respectivo título. Imediatamente abaixo das figuras devem constar 
suas respectivas legendas textuais. Os mapas devem conter escalas e legendas gráficas. 
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• As imagens devem figurar em preto e branco, estar digitalizadas eletronicamente em 
formato JPG com resolução a partir de 300 dpi e ser apresentadas em dimensões que per-
mitam sua ampliação ou redução sem que a legibilidade seja prejudicada. Todas as imagens 
devem ser enviadas separadamente, em seus arquivos originais. O nome da cada arquivo 
deve corresponder ao nome da imagem (por exemplo: Gráfico 1).
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estritamente necessárias para a compreensão do texto e tendo a extensão máxima de três 
linhas. As notas devem estar numeradas em algarismos arábicos conforme a sequência em 
que aparecem no texto.

• Citações no corpo do texto devem obedecer aos seguintes critérios:
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Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Apenas as obras citadas ao longo do texto devem 
figurar na bibliografia, a qual deve constar, sob o título de Referências, ao final do artigo 
e em página separada.

Métodos de estatísticas 

Quando utilizados, os métodos estatísticos precisam ser descritos com o pormenor necessário 
para permitir o acesso aos dados originais e a verificação dos resultados apresentados por um leitor 
versado no assunto; ao mesmo tempo, deve-se evitar linguagem excessivamente técnica e apresentá-
los com suficiente clareza de modo a favorecer a compreensão de um leitor não especializado. Tal 
solicitação aos autores requer providências como: procurar, sempre que possível, quantificar os 
resultados e apresentá-los com os correspondentes indicadores de erro de medição ou de incerteza 
(por exemplo, intervalos de confiança); evitar basear-se apenas em testes de inferência estatística, 
que não veiculam informação quantitativa relevante; discutir a elegibilidade das unidades de 
experimentação; fornecer informação pormenorizada sobre a aleatorização e sobre as observações; 
discutir a razoabilidade dos resultados e relatar possíveis limitações do método utilizado; especificar 
os programas informáticos utilizados; restringir quadros e figuras à quantidade necessária para 
explicitar a fundamentação do artigo e sua solidez; evitar quadros com muitos tópicos e duplicação 
de dados; definir termos estatísticos, abreviaturas e símbolos utilizados no artigo.
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Processo de avaliação pelos pares

Os artigos recebidos para eventual publicação em Educação e Pesquisa serão previamente 
avaliados pela Comissão Editorial. Todos artigos submetidos para publicação em Educação e Pes-
quisa são avaliados primeiramente pela Comissão Editorial. Aqueles que não atendem aos critérios 
e prioridades editoriais da Revista são devolvidos aos autores, acompanhados de justificativa 
para sua recusa. Os demais são analisados por pareceristas colaboradores da Revista, em processo 
duplo-cego, sendo no máximo um deles membro da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo, à qual esta publicação está subordinada. Os avaliadores consultados terão, no mínimo, 
o título de doutor e pertencerão a instituições científicas diversas. Os nomes dos autores, dos 
pareceristas e das instituições a que pertencem permanecerão em sigilo durante todo o processo. 
A revista publica anualmente os nomes de seu corpo de pareceristas ad hoc.

Os aspectos que orientam a avaliação dos originais encaminhados aos pares para análise 
são: conteúdo teórico e empírico, domínio da literatura científica, atualidade do tema, contribui-
ção para a área de conhecimento específica, originalidade da abordagem, estrutura do texto e 
qualidade da redação. Os avaliadores poderão recomendar a aceitação integral do texto, indicar 
recusa ou, ainda, sugerir modificações para nova avaliação. A Comissão Editorial poderá sub-
meter as sugestões de reformulações ao autor e o artigo, já reformulado, retornará aos mesmos 
avaliadores para um parecer final.

Autoria

Entende-se como autor todo aquele que tenha efetivamente participado da concepção do 
estudo, do desenvolvimento da parte experimental, da análise e interpretação dos dados e da 
redação final. Recomenda-se não ultrapassar o número total de quatro autores. Caso a quantidade 
de autores seja maior do que essa, deve-se informar ao editor responsável o grau de participação 
de cada um. Em caso de dúvida sobre a compatibilidade entre o número de autores e os resultados 
apresentados, a Comissão Editorial reserva-se o direito de questionar as participações e de recusar 
a submissão se assim julgar pertinente.

Ao submeter um artigo para publicação em Educação e Pesquisa, o autor concorda com 
os seguintes termos:

1. O autor mantém os direitos sobre o artigo, mas sua publicação na revista implica, au-
tomaticamente, a cessão integral e exclusiva dos direitos autorais para a primeira edição, 
sem pagamento.
2. As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não 
refletindo, necessariamente, as opiniões da revista. 
3. Após a primeira publicação, o autor tem autorização para assumir contratos adicionais, 
independentes da revista, para a divulgação do trabalho por outros meios (ex.: publicar em 
repositório institucional ou como capítulo de livro), desde que feita a citação completa da 
mesma autoria e da publicação original.
4. O autor de um artigo já publicado tem permissão e é estimulado a distribuir seu trabalho 
on-line, sempre com as devidas citações da primeira edição.
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Conflitos de interesse e ética de pesquisa

Caso a pesquisa desenvolvida ou a publicação do artigo possam gerar dúvidas quanto a 
potenciais conflitos de interesse, o autor deve declarar em nota final que não foram omitidas 
quaisquer ligações a órgãos de financiamento, bem como a instituições comerciais ou políticas. 
Do mesmo modo, deve-se mencionar a instituição à qual o autor eventualmente esteja vinculado, 
ou que tenha colaborado na execução do estudo, evidenciando não haver quaisquer conflitos de 
interesse com o resultado ora apresentado. É também necessário informar que as entrevistas e 
experimentações envolvendo seres humanos obedeceram aos procedimentos éticos estabelecidos 
para a pesquisa científica.

Os nomes e endereços informados à revista serão utilizados exclusivamente para os serviços 
prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.
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Instructions to authors

Educação e Pesquisa publishes only previously unpublished articles in the field of education 
and does not consider manuscripts concurrently submitted for publication in books or other 
periodicals in Brazil or abroad. Manuscripts must be submitted via the journal’s page in SciELO 
publishing system (http://www.scielo.org/php/index.php). 

The time frame necessary for submissions to complete the review process – and be selected 
or rejected – varies according to the complexity of the reviews and possible changes suggested and 
implemented. The dates of receipt and approval of each article are stated in the published text. For each 
of the journal’s issues, the Editorial Board establishes the criteria of organization of the articles approved.

Guidelines for manuscript submission

Upon submission of an article, authorship and the author’s institutional affiliations must 
be filled out in proper spaces in SciELO System and should not be mentioned in the text, which 
will be submitted to blind peer review. Any references that enable reviewers to infer indirectly the 
authorship of the work are not accepted either. Authorship information is recorded separately, as 
metadata, and it is accessed only by the editors.

When preparing the manuscript, the following guidelines should be followed:

• The manuscript can be submitted in Portuguese, Spanish or English. It should be typed 
in Word for Windows, Times New Roman font, 12-point font size, 1.5 line spacing. All the 
manuscript pages should be numbered sequentially. The body of the manuscript should 
have a minimum length of 35,000 and a maximum length of 50,000 characters, including 
spaces and not including the abstract.

• The title of the manuscript should have 15 words or fewer.

• The abstract should contain between 200 and 250 words and describe, in an informative 
manner and without listing topics, the following items: general theme and research problem; 
objectives and/or hypotheses; methodology; main results and conclusions. It is recommended 
that the abstract should be written as a single paragraph, in the active voice, in the third 
person of the singular, in concise and affirmative sentences. The following items should be 
avoided: neologisms, bibliographical citations, symbols and abbreviations except those in 
common use, as well as formulae, equations, diagrams etc., unless absolutely necessary. The 
journal does not require an English version of the abstract along with the original text; if an 
article is accepted for publication the journal will provide an English version of its abstract.

• The article should have 3 to 5 keywords. 

• Possible acknowledgements should be cited with the title, but in a footnote, and without 
any direct or indirect reference to the authorship.

• Tables, charts, graphs, and figures (photos, drawings and maps) should be numbered 
with Arabic numerals in the order in which they appear in the text and should include 
appropriate headers. Legends should appear right below each figure. Maps should contain 
graph scales and legends.
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• Images must be grayscale, be scanned electronically in JPG format with 300 dpi or 
higher resolution and have dimensions that allow reducing or enlarging them without 
impairing their readability. All images must be submitted as separate files and named 
according to their references in the text (e.g., Graph 1).

• Explanatory footnotes should be avoided and used only when strictly necessary for 
understanding the text. Their maximum length should be three lines. Notes should be 
numbered in Arabic numerals according to the order in which they appear in the text. 

• Citations in the text should meet the following criteria:
a) quotations of up to three lines should be run in – integrated into the text in the same 
font size as the text - enclosed in quotation marks and be followed by the following 
information in parentheses: last name of the author of the quote, the year of publication 
and page numbers;
b) quotations longer than three lines should be set off as block quotations – that is, in a 
new paragraph with a hanging indent of 4 cm on the left, 11 point font, without quotation 
marks;
c) if there is no quotation, but just a reference to some work, the author’s last name should 
be cited in parentheses in capital letters along with the year of publication.

• References must conform strictly with the technical standard NBR6023 of August 30, 
2002 of the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). Only works cited in the 
text should be included in the reference list, under the heading References, at the end of 
the article and on a separate page.

Statistical methods

When employed, statistical methods must be described in sufficient detail to allow a com-
petent reader access to the original data and verification of the results presented, whilst avoiding 
excessively technical language and presenting results with enough clarity so as to facilitate their 
understanding by a non-specialized reader. This guidance to authors requires steps such as: 
seeking, as much as possible, to quantify the results and present them with corresponding indi-
cators of measurement error or uncertainty (for example, confidence intervals); avoiding relying 
solely on statistical inference tests that convey no relevant quantitative information; discussing 
the eligibility of the experimentation units; supplying detailed information about randomization 
and about the observations; discussing the reasonableness of the results, as well as the possible 
limitations of the method used; specifying the software employed; restricting tables and graphics 
to the amount necessary to explain the foundations of the article and their robustness; avoiding 
tables with too many topics and duplication of data; defining statistical terms, abbreviations and 
symbols used in the article.
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Peer review process

The articles received for their eventual publication in Educação e Pesquisa will be previously 
read by the Editorial Board. All articles submitted for publication in Education and Research are first 
assessed by the editorial board. Those which do not meet the editorial criteria and priorities of the 
journal are returned to their authors with a justification for the refusal. The remaining articles are peer 
reviewed by collaborators of the journal, in a double-blind process. At the most, one of the evaluators 
will be a member of the School of Educaton of the Universidade de São Paulo, to which the journal is 
subordinated. All evaluators have at least a doctor’s degree and belong to various scientific institutions. 
The names of the authors, the evaluators and the institutions they belong to will remain undisclosed 
throughout the entire process. The journal publishes annually the names of its body of evaluators ad hoc. 

The aspects that guide the evaluation of the articles are: theoretical and empirical content, 
author’s knowledge of scientific literature, current relevance of the topic, contribution to the specific 
area of knowedge, originality of the approach, text structure and writing style. The evaluators may 
recommend the integral acceptance of the text or its rejection, or they may suggest modifications 
for a new evaluation. The Editorial Board may submit such suggestions to the author of the article, 
and after the changes have been included, the Board will send the article again to the evaluators 
for a final evaluation

Authorship

Author is understood here as anyone who has effectively taken part in the conception of the 
study, in the development of the experimental sections, in the analysis and interpretation of data 
and in the final writing. It is recommended that the total number of authors should not be greater 
than four. If the number of authors is larger than that, the editor in charge must be informed of 
the degree of participation of each author. In the case of doubt about the compatibility between 
the number of authors and the results presented, the Editorial Board has the right to question the 
participation of authors and to refuse submission at its discretion.

By submitting an article for publication in Educação e Pesquisa the author agrees to the 
following terms:

1. The author holds the article copyrights, but its publication in the journal automatically 
implies the author’s agreement to release its complete copyright to the journal’s first issue, 
without financial compensation.
2. The ideas and opinions expressed in the article are the author’s exclusive responsibility 
and they do not necessarily reflect the opinions of the journal.
3. After the article’s first publication, the author is authorized to assume additional contracts, 
independent from the journal, to publish or present the work through other means (e.g. 
in an institutional repository or as a book chapter), as long as a complete quote of the 
authorship and of the original publication are provided.
4. The author of an article published in the journal has the right to, and is encouraged to, 
distribute the work on-line, always quoting its first publication in the journal.
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Educação e Pesquisa publica solamente artículos inéditos en el área de Educación y no 
acepta trabajos que hayan sido enviados simultáneamente a libros u otros periódicos nacionales o 
extranjeros. Los trabajos se deben enviar a través de la página de la revista en el Sistema SciELO 
de Publicação (http://www.scielo.org/php/index.php).

El plazo para respuesta (aceptación o rechazo) varía según la complejidad de las evaluaciones 
y posibles alteraciones sugeridas y realizadas. Las fechas de recibimiento y aprobación de cada 
colaboración se informarán en el texto publicado. Le corresponde al Comité Editorial definir,  en 
cada número de la revista, los criterios para reunir los artículos ya aprobados.

Directrices para la presentación de trabajos

Al proponer un artículo, la identificación del (de los) autor(es) y la pertenencia institucional 
se deben rellenar en los espacios propios del Sistema SciELO y no deben figurar en el cuerpo del 
texto, que se enviará para evaluación. No se aceptará ninguna referencia que le permita al lector 
crítico inferir indirectamente la autoría del trabajo. Las informaciones autorales se registran a 
parte y solamente los editores tienen acceso a ellas. De esa forma, el Comité Editorial garantiza 
el anonimato de autores y evaluadores.

Al redactar el artículo, se deben considerar las siguientes orientaciones:

• El texto se puede presentar en portugués, español o inglés, se debe digitar en procesador 
de texto Word for Windows, en Times New Roman 12 pto, espacio 1,5. Todas las páginas 
del original se deben numerar secuencialmente. El texto debe tener como mínimo 35.000 
caracteres y como máximo 50.000, considerando espacios y excluyendo el resumen.

• El título del artículo debe tener como máximo 15 palabras.

• El resumen debe contener entre 200 y 250 palabras y explicitar, con carácter informativo 
y sin enumeración de tópicos, los siguientes ítems: tema general y problema de la investiga-
ción; objetivos y/o hipótesis; metodología empleada; principales resultados y conclusiones. 
Se recomienda el uso de un único párrafo, voz activa y tercera persona del singular, frases 
concisas y afirmativas. Se deben evitar: neologismos, citaciones bibliográficas, símbolos 
y contracciones que no sean de uso corriente, así como fórmulas, ecuaciones, diagramas, 
etc. que no sean absolutamente necesarios. La revista no solicita la versión en inglés en la 
entrega de los originales, sino que le encarga el abstract a un traductor una vez aprobado 
el artículo.

• Se deben incluir de 3 a 5 palabras clave.

• Los agradecimientos (opcionales) se deben mencionar junto al título, pero en nota de pie 
de página y sin ninguna referencia, directa o indirecta, a la autoría.

• Tablas, cuadros, gráficos y figuras (fotos, dibujos y mapas) deben estar numerados con 
números arábigos según la secuencia en que aparezcan, siempre referidos en el cuerpo del 

Instrucciones a los autores
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texto y encabezados por su respectivo título. Inmediatamente debajo de las figuras deben 
constar sus respectivos subtítulos. Los mapas deben presentar escalas y subtítulos gráficos.

• Las imágenes deben figurar en blanco y negro y deben estar digitalizadas electrónicamente 
en formato JPG con resolución a partir de 300 ppp. Deben presentarse en dimensiones 
que permitan ampliarlas o reducirlas sin perjudicar su legibilidad. Todas las imágenes 
deben enviarse separadamente, en sus archivos originales. El nombre de cada archivo debe 
corresponder al nombre de la imagen (por ejemplo: Gráfico 1).

• Notas de pie de página de carácter explicativo se deben evitar. Pueden utilizarse 
únicamente cuando sean imprescindibles para la comprensión del texto y deben tener la 
extensión máxima de tres líneas. Las notas deben estar numeradas con números arábigos 
según la secuencia en que aparezcan en el texto. 

• Las citas en el cuerpo del texto deben obedecer a los siguientes criterios:
a) Citas textuales que tengan hasta tres líneas se deben incorporar al párrafo, transcritas 
entre comillas y acompañadas de las siguientes informaciones entre paréntesis: apellido 
del autor de la cita, año de publicación y número de página;
b) Citas textuales que tengan más de tres líneas deben estar en párrafo aislado, con margen 
izquierdo de 4 cm, letra tamaño 11 y sin comillas;
c) Si no hay cita textual sino cita bibliográfica, el  apellido del autor tiene que estar indicado 
entre paréntesis, con letras mayúsculas, junto al año de la publicación mencionada.

• Las referencias deben obedecer a la norma técnica NBR6023, de 30/08/2002, de la Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Solamente las obras mencionadas a lo largo 
del texto deben figurar en la bibliografía, que debe constar con el título de Referencias, al 
final del texto y en página separada.

Métodos y estadísticas

Cuando utilizados, los métodos estadísticos se tienen que describir con el detalle necesario 
para permitir el acceso a los datos originales y la comprobación de los resltados presentados por 
un lector versado en el asunto; por otro lado, se debe evitar un lenguaje excesivamente técnico y 
presentarlo con suficiente claridad de modo a favorecer la comprensión de un lector no especia-
lizado. Tal solicitud a los autores requiere providencias tales como: buscar, siempre que posible, 
cuantificar los resultados y presentarlos con los correspondientes indicadores  de error de medición 
o de incertidumbre (por ejemplo, intervalos de confianza); evitar basarse solamente en tests de 
inferencia estadística, que no vehiculan información cuantitativa relevante; discutir la elegibilidad 
de las unidades de experimentación; proveer información pormenorizada sobre lo aleatorio y sobre 
las observaciones; discutir la razonabilidad de los resultados y dar a conocer posibles limitacio-
nes del método utilizado; especificar los programas informáticos empleados; restringir cuadros y 
figuras a la cantidad necesaria para explicitar la fundamentación del artículo y su solidez; evitar 
cuadros con demasiados tópicos y duplicación de datos; definir términos estadísticos, abreviaturas 
y símbolos utilizados en el artículo.
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Proceso de revisión por pares

Los artículos enviados para eventual publicación en la Educação e Pesquisa serán previamen-
te evaluados por el Comité Editorial. Todos los artículos presentados para publicación en Educação 
e Pesquisa son sometidos a evaluación del Comité Editorial. Se devuelven, acompañados por una 
justificativa de rechazo, aquellos que no atienden a los criterios y prioridades de la Revista. Los 
demás son sometidos a la lectura crítica de colaboradores de la Revista bajo la modalidad de pares 
ciego, como máximo uno de ellos será miembro de la Facultad de Educación de la Universidad 
de São Paulo, a la que la revista está subordinada. Los evaluadores consultados pertenecen a 
instituciones científicas diversas y tendrán, como mínimo, el título de doctor. Los nombres de los 
autores, de los evaluadores y de las instituciones a que pertenecen permanecen anónimos durante 
todo el proceso. La revista publica a cada año los nombres de sus evaluadores ad hoc. 

Los aspectos que orientan la evaluación de los originales enviados a los pares para el 
análisis son: contenido teórico y empírico, dominio de la literatura científica, actualidad del tema, 
contribución para el área de conocimiento específica, originalidad del abordaje, estructura del 
texto y calidad de redacción. Los evaluadores podrán recomendar la aceptación del texto en su 
íntegra, o su rechazo, o aun sugerir modificaciones para nueva evaluación. El Comité Editorial 
podrá someter las sugerencias de reformulación al autor y el artículo, ya reformulado, retornará 
a los mismos evaluadores para una evaluación final.

Autoría

Se entiende por autor todo el que haya participado efectivamente de la concepción del estu-
dio, del desarrollo de la parte experimental, del análisis e interpretación de datos y de la redacción 
final. Se recomienda no exceder el número total de cuatro autores. En el caso de que la cantidad 
de autores exceda ese número, se debe informar al editor responsable el grado de participación 
de cada uno. Si hay alguna duda sobre la compatibilidad entre el número de autores y los resul-
tados presentados, el Comité Editorial se reserva el derecho de cuestionar las participaciones y de 
rechazar la sumisión del artículo si lo juzga pertinente.

Al someter un artículo para publicación en Educação e Pesquisa el autor está de acuerdo 
con los siguientes términos:

1. El autor mantiene los derechos sobre el artículo, pero su publicación en la revista implica, 
automáticamente, la cesión total y exclusiva de los derechos de autor para la primera 
edición, sin pago.
2. Las ideas y opiniones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del 
autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la revista. 
3. Después de la primera publicación, el autor tiene autorización para asumir contratos 
adicionales, independientes de la Revista, para la divulgación del trabajo por otros medios 
(ex.: publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), desde que hecha la cita 
completa de la misma autoría y de la publicación original.
4. El autor de un artículo ya publicado tiene permiso y es estimulado a distribuir su trabajo 
online, siempre con las debidas citas de la primera edición.
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Conflictos de interés y ética de investigación

En el caso de que la investigación desarrollada o la publicación del artículo puedan ge-
nerar dudas en cuanto a potenciales conflictos de interés, el autor debe declarar en nota final 
que no se han omitido cualesquiera relaciones con órganos de financiamiento ni tampoco con 
instituciones comerciales o políticas. De la misma manera, se debe mencionar la institución a la 
que  el autor esté vinculado, o que haya colaborado en la ejecución del estudio, evidenciando 
que no hay cualquier tipo de conflictos de interés con el resultado que se presenta. También es 
necesario informar que las entrevistas y experimentos que impliquen a seres humanos obedezcan 
a los procedimientos éticos establecidos para la investigación científica.

Los nombres y las direcciones informados en esta revista serán utilizados exclusivamente 
para los servicios dados por la publicación, no estarán disponibles a otros propósitos o a terceros.

Correspondencia:
Faculdade de Educação - USP
Educação e Pesquisa
Av. da Universidade, 308 - 2º andar - Biblioteca
05508-040 - São Paulo/SP
Tel/Fax: (11) 3091-3520
E-mail: revedu@usp.br
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